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Caderneta dá 0.559 %

O rendimento das cadernetas de poupança, em março, é de 10,55%. O Governo fixou, ontem, a correção monetária de abril em 10% (mesmo índice da
inflação real de março, anunciado ontem pela Fundação Getúlio Vargas), elevando para CrS 10235,07 o valor das ORTNs em abril e da UPC neste segundo

trimestre. O custo da alimentação, para o carioca, subiu 11,7% em março, segundo a FGV, sem considerar os expurgos impostos pelo FMI. Economia, pág.6

)^Ã
A partir de amanhã, a venda de gasolina está liberada aos sábados, em horário normal, em todos os postos do País. A decisão foi tomada pelo

Presidente Figueiredo que aprovou, também, a manutenção de 41% do diferencial de preços entre a gasolina e o álcool. Economia, página 6

Amor-bandido acusa Stella
Ela aoe
KOUHilClOS
30 milhões

na Barra
GUmar Santos

atmmmmWmmm àWÊmwmèé dtf"iHP

vi'" '»¦•"• -,'•:¦¦'3BM^w*BSÈmmm\^mmJ >mm1 ¦•••: -;:?-v''^.vri-^r^WawmmTm^WzMSÊKBí -mmI -' M . ! Vf^mÊÊÊmSmWm^^mEaWmm
, sSi^mmmfm^MW&S^Sh^-^¦"'•¦ ¦'

L\. '.;¦.;¦" ; Méà
-1 •" RmW^ ^^^mmmmT "^m\

r^ %^*'"*' I
\ mp.-='i:-fíí.-:^\

1H -bh

t/ose* Augusto Leandro foi o primeiro a ser rendido
Às 15 horas de ontem quatro homens
jovens, queimados de praia e armados de
revólveres, chegaram ao prédio 116 da
Praça José Bernardino, na Barra da Tiju-
ca, para mais um assalto a edifício no Rio.
Durante duas horas eles saquearam três
apartamentos, se apoderaram de quase
Cr$ 30 milhões em jóias e outros objetos e
fugiram sem ser perseguidos. Página 7

santinha. ao

Caleba foi visitado na delegacia pela noiva Elizabeth, a quem pediu a contratação de um advogado

Seu apelido não é Bolela, como se afirmou, e sim Caleba. Trata-se de
Antônio Carlos Queiroz Chaves, 19 anos, e é ele quem acompanhava a

professora Stella Borges Pessanha, 29 anos, no frustrado seqüestro de um
empresário no Grajaú, no último sábado. Foi preso dentro de um táxi,

em Ramos, junto com outro marginal e uma moça, Nininha, de 17 anos.
Na Polícia, confessou vários assaltos e entregou a professora que o

amava: era ela quem o namorava. Disse que prefere gatinhas de 14,15 anos.
E revelou que, além da maconha, a professora gostava de um

pozinho (cocaína). É o fim do amor-bandido. Página 3

comício da Candelária
Não serão permitidos discursos que desvirtuem o espírito da concentração. Página 5
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Vereadores constatam o abandono da aparelhagem

Uma comissão de vereadores, que visitou
ontem o Departamento de Apoio da Se-
cretaria de Saúde do Município, consta-
tou que nos armazéns da repartição se
deterioram, inutilmente empilhados, equi-
pamentos hospitalares de incalculável va-
lor e que estão fazendo falta nos hospitais
do Rio. Os vereadores deploraram a
situação. Página 8

do anuncia amanhã o envio de
endo de volta e"

a constitucional
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ao Congressorpropondo a maior reforma constitucional úe nossa História, segundo
dos os níveb e as prerrogativas parlamentares. Leia Recado de Brasília, página 5
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—DUASPALAVRAS-
PLANO DEBATIDO

Um debate entre funcionários püblicos
estaduais e municipais e o secretário esta-
dual de Administração, Leôncio Vasconce-
los, foi realizado ontem, no auditório do
Clube Municipal. O assunto em pauta foi a
revisão do Plano de Cargos e Vencimen-
tos. determinada pelo governador Leonel
Brizola. De um modo geral, os que partici-
param do encontro ressaltaram a necessi-
dade de modificações nos critérios das
referências, a fim de igualá-las com as dos
servidores federais. O subsecretário esta-
dual de Administração, Luís Fernando, que
preside o grupo coordenador da revisão,
disse que ela será feita pelos próprios
servidores públicos, através de suas asso-
ciações representativas. Acentuou que, ao
contrário do atual plano, imposto aos fun-
cionários, o novo será fruto deles próprios,
contendo as proposições aprovadas nos
debates entre a classe.

ÁGUA BOA ¦ .. ,Toda água distribuída a população pela
Cedae está recebendo o tratamento ade-
quado para garantir a sua qualidade den-
tro dos padrões estabelecidos pela Organi-
zação Mundial de Saúde (OMS). O contro-
le de qualidade da água potável é feito pela
Feema rotineiramente mediante a coleta e
análise de mil amostras por mês. A Cedae
recomenda aos consumidores que verift-
quem as condições de limpeza das suas
caixas d'água, em especial as cisternas
onde se verificam os mais freqüentes casos
de poluição intema.
gasolina: contrabando

LA PAZ - Mais de 100 mil litros de
gasolina saem mensalmente da Bolfvia me-
diante contrabando para países vizinhos,
denunciaram ontem em La Paz fontes do
Ministério da Energia, acrescentando que
o principal fluxo dos combustíveis bolivia-
nos sai pela fronteira com o Brasil. O
contrabando é incentivado pelos baixos
preços em vigor no mercado local. O preço
do litro da gasolina (60 pesos bolivianos)
eqüivale ao de um maço de cigarros ou à
metade do preço de uma bebida num copo
pequeno. A Bolfvia gasta cerca de 79 mi-
lhões de dólares para subvencionar o atual
preço da gasolina, a fim de manter baixo o
preço das passagens do transporte coleti-
vo.

AZEDO OFENDIDO
O vereador Maurício Azedo disse, on-

tem, que "o prefeito Marcelo Alencar é
biônico e um subproduto do autoritaris-
mo", afirmando que "a Câmara já tem
motivos de sobra para votar o seu lm-
peachment Ele foi marionete na Comis-
são de Carnaval e na comissão que cons-
truiu o sambódromo. E nada disso poderia
ter sido feito sem a audiência da Câmara
Municipal". Azedo rebelou-se contra o pre-
feito, em conseqüência de um ofício, que
Marcelo enviou à Câmara, considerado
insultuoso pelos vereadores. Azedo tam-
bém se considerou ofendido pelo governa-
dor Leonel Brizola, que considerou a au-
sência da bancada de vereadores numa
reunião pró-diretas, já um comprometi-
mento de alguns que "têm dupla militân-
cia". "Esse macarthismo que ele revela é o
mesmo que o levou ao exterior, enquanto
nós aqui lutamos 20 anos para permitir o
seu regresso triunfal. Entretanto, ele pode
perder o bonde da História" - disse Azedo.

O presidente da Câmara depois de frisar
que quem tem pouca militância no partido
é o governador, acusou Brizola de ter
maculado o PDT, "porque o diretório re-
gional só se reúne quando ele quer, para
manifestar seu autoritarismo. O governa-
dor pensa que o PDT é um bando de
ovelhas".

CASAS POPULARES
O prefeito Heródoto Bento de Melo, de

Friburgo, assina hoje, às 15 horas, na sede
do Pró-Morar, no Rio, o financiamento de
Cr$ 1,5 bilhão para construção de 400 casas
populares, na localidade de Morro do Cor-
doeiro, erradicando assim antiga favela.
Além das autoridades do BNH, estará pre-
sente o ministro do Interior, Mário An-
dreazza. As prestações dessas casas irão
variar entre 20% e 50% do salário mínimo.
Heródoto Bento de Melo explicou que "o
baixo índice da prestação só foi possível
porque o agente financeiro é a Empresa
Municipal de Habitação e Saneamento -
Emhasa - criada no atual Governo". O
prefeito disse, ainda, que o padrão de
construção é de boa qualidade com 200
unidades de quarto e sala e 200 com três
quartos.

REAGAN CURIOSO
O presidente dos Estados Unidos, Ro-

nald Reagan, solicitou ontem por telefone
informações sobre a atitude argentina na
renegociação da dívida externa desse país,
informaram fontes da imprensa local. Rea-
gan conversou com o embaixador norte-
americano Frank Ortiz, "depois que o
Eximbank decidiu suspender todas as ope-
rações com a Argentina".

ABALO FINANCEIRO
Ondas de choques abalaram ontem todo

o mercado finaneiro de Hong Kong devido
à decisão adotada por uma das mais pode-
rosas empresas comerciais da colônia bri-
tância, a Jardines, de mudar seus negócios
para as Bermudas. A empresa informou
que a incerteza sobre o futuro da colônia
britânica levou ao anúncio de surpresa
feito anteontem, no sentido de que a firma
mudaria sua matriz de Hong Kong, onde
está há mais de 150 anos.

ÓLEO SUBSIDIADO
Os prefeitos das principais capitais bra-

sileiras que vivem o problema do transpor-
te urbano estarão segunda-feira em Brasf-
lia, quando serão recebidos em audiência
pelo Presidente Figueiredo, solicitando, en-
tre outras coisas, subsídio para o óleo
combustível, na tentativa de que os suces-
sivos reajustes de preços não sejam repas-
sados ao usuário. A informação foi presta-
da ontem pelo prefeito Marcelo Alencar,
que integra o grupo liderado pelo prefeito
de São Paulo, Mário Covas. Na opinião do
prefeito do Rio, embora o Governo federal
venha adotando a política de corte nos
subsídios, a situação do setor de transpor-
tes é de emergência e requer uma solução
emergência!.

MAIS ESCOLAS
Com a inauguração hoje, às 9h, da

Escola Municipal Hemetério dos Santos,
na Estrada dos Bandeirantes, 8.293, em
Jacarepaguá e na próxima segunda-feira a
Escola Municipal Alzira Araújo, na Rua
Ari Lobo, 430, Bairro Adryana, Campo
Grande, solenidades que contarão com as
presenças do prefeito Marcelo Alencar e da
secretária de Educação, Maria Yeda Li-
nhares, a rede oficial de ensino ganhará
mais 31 salas de aulas com capacidade
para 1.200 alunos (600 em cada uma das
escolas). A Escola Municipal Hemetério
dos Santos, tem 2.1002 de área construída
em três pavimenteis, com 19 salas. Conta
com refeitório, cozinha, biblioteca e diver-
sas salas especiais. A Alzira Araújo está
localizada num terreno de 9.523 m2 com
2.370 m2 de área construída. Tem 12 salas
de aula e nove especiais, além de bibüote-
ca, refeitório, cozinha e dependências ad-
ministra tivas.
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Baixada da Jacarepaguá: só mesmo tapando o nariz

Feema estuda
poluição f óxi
t-™* .  „:m ,Mmnl.iinii — ati^

No início da próxima semana, a
Feema divulgará o resultado do exa-
me laboratorial da primeira amostra
de ar coletado em Curicica, um dos
locais mais afetados pela poluição
tóxica - gases e nuvens fuliginosas -

que castiga a Baixada de Jacarepaguá
há cerca de cinco meses. Animais
domésticos morrem, gente que nunca
teve problemas respiratórios começa
a adoecer e o pânico toma conta dos
moradores. Somente o exame aponta-
rá de qual fábrica do pólo industrial
na área partem as substâncias tóxi-
cas."As pessoas estão sendo afetadas
da mesma forma que os animais.
Apenas as conseqüências vão-se ma-
nifestar mais tarde porque elas circu-
Iam num plano mais alto que os
animais e por isso renovam o ar". A
advertência é do veterinário Ronald
Mitre, que em 17 anos de trabalho em
Jacarepaguá nunca viu surto seme-
lhante ao atual. De outubro para cá,
ele vem atendendo um numero cada
vez maior de animais atingidos pela
poluição. As vezes, a intoxicação é
tão violenta que provoca uma con-
gestão hemorrágica e a morte.

DESASTRE
Trata-se de um desastre ecológico

que assola toda a Baixada e não
apenas um ou dois bairros. A opinião é
da aposentada Vitória Campos, de 55
anos, que encabeça os protestos dos
moradores. Para ela, a atuação irre-
gularda Schering - indústria de medi-
camentos que a maioria aponta como
causadora principal da poluição em
Curicica - foi apenas "a gota d'água"
que desencadeou o desequilíbrio am-
biental na Baixada, há muito tempo
vitima de poluentes industriais. "Para

mim - completou - até a mata da
Estrada Grajaú-Jacarepaguái está
afetada, junto com seus animais".

POLUIÇÃO
Os pulmões verdes - do tempo em

que a Baixada de Jacarepaguá era
um oásis de ar puro e terreno barato -
adoeceram e mal respiram. "Ah! Eu
vivi aquela época", lembra o vigia
João Alves de Araújo, que exibia
meio século de saüde até aparecer a
poluição. Ele trabalha durante a noite
vigiando uma loja em frente ao por-
tão principal da Schering, na Estrada
dos Bandeirantes. Sempre teve saúde
e agora deixa o trabalho toda manhã
"com falta de ar". Só passa pelo
trecho de cara tapada. ¦

"Vômito sem parar. A noite dá a
impressão de que se vai morrer".
Entre tosses secas e seguidas, o por-
tugués Agostinho Rocha, 44 anos,
descreve sua revolta. Mora há cinco
anos em Curicica e há 15 dias vive no
médico. Toma injeções, gasta dinhei-
ro e não vê fim para o problema. As
filhas também estão doentes: dor de
cabeça e vômitos. Ontem, ele saiu do
trabalho para ir novamente ao medi-

. co e reclamou da Feema: "Será que
não estão apenas nos enganando?"

As angustias domésticas também
aumentam. Vitória Campos ficou sem
seis cachorros - os seis que restaram
estão muito doentes; os pintinhos de
um comerciante de aves não crescem
e dona Maria Dias Loureiro, 88 anos,
reclama da morte dos passarinhos e
da contaminação de seus pés de cou-
ve: "O orvalho agora tem cor cinzen-
ta e acaba com as folhas". Os mora-
dores dizem que os ninhos de rolinhas
sumiram das árvores na Rua do Ci-
preste.

BRASÍLIA - O presidente do Mexi-
co, Miguel de La Madrid Hurtado,
disse ontem, após uma hora e qua-
renta e cinco minutos do primeiro
encontro de trabalho que manteve h
com o Presidente João Figueiredo,
no Palácio do Planalto, que Brasil e
México estão com problemas econô-
micos parecidos e podem se ajudar
reciprocamente.

Num rápido encontro que mante-
ve com os jornalistas na saída do
Palácio do Planalto, De La Madri
disse: "O Brasil é um Pafs que inte-
ressa muito a nós, mexicanos, e
queremos intensificar as relações
econômicas. Estamos buscando au-
mentar o intercâmbio comercial, já
que os dois países estão com proble-
mas econômicos parecidos e pode-
mos nos ajudar reciprocamente. O
Brasil tem um parque industrial ex-
traordinário e pode ser um mercado
muito importante para o México".

Sobre o encontro que manteve
com o Presidente Figueiredo, o pre-
sidente mexicano disse que as con-
versações foram "muito positivas,
muito amáveis. O Presidente João
Figueiredo é um grande amigo meu
e estamos estreitando as relações
brasileiras e mexicanas, tradicional-
mente cordiais e amistosas".

Miguel de La Madrid deixou o
Palácio do Planalto por um elevador
lateral, já que uma fina chuva impe-
dia que ele saísse pela rampa princi-
pai, como fazem os Chefes de Esta-
do, e não se negou a falar aos
jornalistas. Quando um repórter lhe
perguntou o que achava da possibi-
lidade de troca de petróleo mexica-
no por soja, milho e produtos side-
rúrgicos, afirmou: "Há muito o que
podemos trocar. E há de dar certo".
A entrevista foi encerrada brusca-
mente pelos seguranças do presi-
dente mexicano, que usaram de vio-
lência para afastar os jornalistas.

Os Presidentes Figueiredo e Mi-
guel de La Madrid ocuparam o
maior tempo da longa conversa de
trabalho que mantiveram ontem
tratando da situação da dívida ex-
terna do Brasil e México - as duas
maiores do mundo - e de problemas
bilaterais. Também trocaram im-
pressões sobre questões pessoais e
sobre a situação política dos dois
países.

TEMAS
O aumento do protecionismo, por

parte dos países industrializados, o

Figueiredo « De La Madrid

conflito na América Central e ener-
gia foram também examinados on-
tem, no Palácio do Planalto, pelos
Presidentes João Figueiredo e Mi-
guel de La Madrid.

Os dois Presidentes estão preocu-
pados com a elevação do protecio-
nismo dos países ricos, que causa
ainda maiores dificuldades aos pai-
ses em desenvolvimento para acesso
a esses mercados. Figueiredo e de La
Madrid concordaram que é necessá-
rio sensibilizar os países ricos para a
gravidade do problema representa-
do pelas nações devedoras do Sul.

O relato da conversação presiden-
ciai foi feito pelo porta-voz do Ita-
marati, ministro Bernardo Pericás.
Os dois Chefes de Governo exami-
naram ainda o conflito centro-
americano. O visitante fez, para Fi-
gueiredo, um balanço das negocia-
ções que estão sendo desenvolvidas
na área, sob os auspícios do Grupo
de Contadora, formado por México,
Venezuela, Colômbia e Panamá. De
La Madrid disse que seu país está
"amplamente satisfeito com o apoio
que vem recebendo do Brasil". Am-
bos entendem que o "esforço diplo-
mático" constitui o único caminho
viável para eliminar os conflitos e
encontrar uma saída pacífica.

De La Madrid e Figueiredo troca-
ram impressões a respeito dos esfor-
ços de México e Brasil para ajusta-
rem suas economias à crise econô-
mica mundial. Pericás disse que até
agora não foram examinadas, pelas
duas delegações as pressões veladas
que os Estados Unidos ensaiam con-

abordaram assuntos comuns aos dois países

tra o México, exigindo alinhamento
político em troca de apoio financei-
ro. O porta-voz explicou: "O presi-
dente de La Madrid não levantou
esse assunto e o Presidente Figuei-
redo também não falou sobre isso. O
que eu posso afirmar é que, da parte
do Brasil, esse tipo de pressão não
ocorreu em momento algum".

O Presidente João Figueiredo fez,
para o visitante, uma exposição so-

¦©bre a política energética brasileira e
relatou os esforços de exploração de
petróleo. De La Madrid falou sobre a
"petrolização" da economia mexica-
na. Atualmente, 75% do valor das
exportações mexicanas são prove-
nientes do petróleo.

EM SÀO PAULO
O presidente do México chega a

São Paulo amanhã às 12 horas, pro-
cedente de Brasília. Na ala oficial do
Aeroporto de Congonhas, o presi-
dente mexicano será recepcionado
pelo governador Franco Montoro,
vice-governador Orestes Quércia,
prefeito Mário Covas e outras auto-
ridades.

Em seguida, Miguel de La Madrid
irá ao Palácio dos Bandeirantes, se-
de do Executivo paulista, onde será
homenageado com honras militares,
em solenidade que prevê revista à
tropa e execução dos Hinos nacio-
nais do Brasil e do México. O presi-
dente mexicano participará também
de almoço reservado com o gover-
nador Franco Montoro e às 15h30m
embarcará com destino ao Rio de
Janeiro.

Doença misteriosa ataca mais três
vai investigar

Mais três pessoas da localidade de
Costa Barros, do Loteamento Novo,
apresentaram ontem sintomas como
febre, diarréia e eólicas e foram medi-
cadas no Hospital Carlos Chagas. São
da mesma família e foram encami-
nhadas ao hospital porque se senti-
ram mal durante coleta de sangue
feita por médicos do Carlos Chagas e
do Departamento de Epidemiologia
da Secretaria Estadual de Saúde em
23 moradores de Costa Barros. Cie-
mentina da Costa Antunes, de 64
anos, e Laura Antunes Fernandes, de
23, foram liberadas no final da tarde,
enquanto José Augusto Fernandes, de
28 anos, permaneceu no hospital em
estado de observação, mas seu estado
não é grave.

Hoje deverá ser divulgado o resul-
tado dos exames de sangue feitos nas
pessoas que apresentaram os mesmos
sintomas e também da autópsia dos
dois moradores de Costa Barros viti-
mados pelo mal misterioso que já
matou também vários animais da lo-
calidade. Hoje, ao meio-dia, haverá
reunião de médicos do Hospital Car-
los Chagas, do Departamento de Epi-
demiologia, do Hospital São Sebas-
tião e da Faculdade de Medicina de
Petrópoüs, no Carlos Chagas. Eles
vão analisar o que já foi descoberto
sobre a doença, planejar os métodos
de assistência médica preventiva à
população de Costa Barros, através

da associação de moradores local.
Segundo o diretor do Carlos Chagas,
Celso de Melo Bastos, "assim que
tivermos o diagnóstico da doença,
usaremos uma sala da associação co-
mo ambulatório, na Igreja São Luiz".

Ontem, o morador Carlos Alberto
dos Santos, internado no começo da
semana, e José Marcai, internado na
terça-feira, receberam alta, respecti-
vãmente, do Souza Aguiar e do Car-
los Chagas. Quando foram interna-
dos, tinham febre alta, manchas ver-'
melhas pelo corpo e calafrios. Agora,
dois pacientes estão internados no
Souza Aguiar, enquanto no Carlos
Chagas há um internado e dois em
observação, mas o estado deles náo é
grave.

INTERDIÇÃO

A Indústria de Produtos Químicos
Bearn não foi interditada ontem, co-
mo se esperava. O pedido de interdi-
ção havia sido encaminhado quarta-
feira à Secretaria Estadual de Obras
pela Feema, que acusou a indústria de
operar sem condições de higiene e
sem licença da Feema. O secretário de
Obras e Meio Ambiente, Luiz Alfredo
Salomão, decidiu visitara Bearn ama-
nhã, juntamente com o presidente da
Feema, Armando Mendes, e o chefe
do Departamento de Epidemiologia,
Cláudio Amaral, para verificar pes-
soalmente as condições da indústria.

enef ícios fra lidados
A partir de segunda-feira, o INPS

terá condições de verificar se as infor-
mações fornecidas por seus segurados
que requererem aposentadoria e be-
nefícios são verdadeiras. Para isto no
documento intitulado Comando de
Concessão Eletrônica, passarão a
constar os números do CPF e do
PIS/Pasep do trabalhador e do CGC
da empresa onde o empregado traba-
lhou. O documento será depois envia-
do à Dataprev que fará o cruzamento
das informações fornecidas com as
contidas nas Relações Anuais de In-
formações Sociais (Rais).

O presidente do órgão, Walter Gra-
ciosa, disse ontem que o INPS nunca
checou as informações contidas em
pedidos de aposentadorias e benefí-
cios. No momento existem, segundo
Graciosa, equipes especializadas es-
palhadas em quatro mil órgãos, 400
agências e 23 superintendências do
INPS, abrindo inquéritos administra-
tivos para investigar possíveis frau-
des. Walter Graciosa não soube dizer
o número de inquéritos em andamen-
to, em quanto o Instituto foi lesado e
nem os funcionários envolvidos. Se-
gundo dados da Polícia Federal do
Rio, só aqui foram abertos cerca de

Walter Graciosa

300 inquéritos policiais por fraudes no
INPS.

O escândalo mais recente, desço-
berto no INPS de São Gonçalo, envol-
veu três funcionários em 24 casos de
fraudes em aposentadorias e benefí-
cios, com prejuízos de cerca de CrS 36

milhões. A fraude mais comum é a
falsificação da carteira de trabalho
para se conseguir aposentadoria, an-
tes do prazo legal. Desde a posse do
ministro Jarbas Passarinho, na Previ-
dência Social, o INPS vem intensifi-
cando a; campanha de combate às
irregularidades, contando para isto
com os funcionários dos balcões, gui-
chês e mesas de recepção, que lidam
mais diretamente com a concessão
dos benefícios. Mesmo com os novos
mecanismos de rigorosa checagem
das informações, Walter Graciosa
acha difícil terminar com as fraudes.

Em julho, os inquéritos estarão
centralizados na Dataprev, o que per-
mitirá saber o número exato dos que
estão concluídos e os que estão em
andamento, assim como os funciona-
rios envolvidos. Ainda para tentar
conter as fraudes, Walter Graciosa
mandou que fossem revisadas cerca
de três milhões de aposentadorias por
invalidez. Outra medida em estudo é
a extinção dos 6,5 milhões de carnes
de benefícios na área urbana, que
além do' seu alto custo operacional
têm sido objeto de fraudes. Os carnes
seriam substituídos por cheques-
salários, emitidos pelos bancos.

Bancários protestam e pedem abono
Diretores e ativistas do Sindicato

dos Bancários do Rio promoveram
ontem, na Avenida Rio Branco, 81,
em frente à sede do Sindicato dos
Bancos, um ato público para denun-
ciar à população a intransigência dos
banqueiros quanto à concessão do
abono de emergência de 30% com o
mínimo de Cr$ 50 mil que, segundo
eles, servirá para amenizar a situação
da categoria que teve seus salários
defasados em 83 com o Decreto-Lei
2.045, que limitava em até 80% do
INPC os reajustes salariais.

Marco Vinfcio, diretor do sindicato,
Esta alegação é contestada pelos

disse que o professor Theóphilo Aze-
redo Santos, presidente do sindicato
patronal, afirmou que o abono é in-
viável à medida que nem todas as
empresas poderão concedê-lo, por
não estarem com uma boa saúde
econômica.

bancários, porque, segundo Marco
Vinfcio, os bancos foram e são as
empresas que mais ganharam e estão
lucrando com a crise, pois escorcham
a sociedade duas vezes: a primeira,
cobrando juros altíssimos às peque-
nas e médias empresas e a quem os
procuram para obter empréstimos; a

segunda, pagando salários miseráveis
a quem gera os lucros exorbitantes.

Sobre a crise atravessada pelos
bancos, Marco Vinfcio explicou que
eles se utilizam de mecanismo propi-
ciados pela legislação e, quando fa-
zem seus balanços os confeccionam
de tal forma que apresentam prejuí-
zos. Mas a verdade é outra e citou
como exemplo o Banco Lar Chase
que para contabilizar prejuízos credi-
tou as reformas e ampliações de
agências, apesar de não ter tido pre-
juízo, além de demitir mais de 100
bancários em nome de uma crise não
existente.

Área da Saúde
tem gratificação

Tubarão de 10 metros em Arraial do Cabo

H^é v,' m'\ '<:*JÍj>mammmmma\w- ''mmmmwmam^^SmWBk^h

-0 TEMPO-
A previsão do tempo para hoje no Rio e

em Niterói é de claro a nublado com
chuvas e trovoadas a partir da tarde,
temperatura estável e ventos fracos e mo-
derados. A máxima registrada ontem foi
de 37.1 em Bangu e a mínima, 18.8, em
Santa Cruz.

Uma equipe de biólogos e oceanógrafos do
Projeto Cabo Frio, do Instituto de Pesquisa da

Marinha, está realizando estudos sobre as caraeterfs-
ticas do maior peixe <lue habita os mares, cujo nome

científico é Rhindodon Typus, popularmente deno-

minado de tubarão-balela, tal seu imenso tamanho e

peso. Um exemplar (foto) encalhou quarta-feira em
Arraial do Cabo, a 200 quilômetros do Rio de Janeiro,
e morreu. O peixe mede 10 metros e 20 centímetros
de comprimento, só de cauda tem quase 1 metro e
80cm - e pesa 10 toneladas e 700 quilos, estimativa
feita com base em um exemplar encontrado nos
Estados Unidos.

Resolução assinada pelo secretário
municipal de Saúde, Hugo Tomassini,
ontem publicada no Diário Oficial,
concede, respectivamente, 75%, 50% e
25% da referência 37 (Cr$ 156.630) a
título de lotação prioritária aos pro-
fissionais de saúde de nível superior.

O benefício fazia parte das reivindi-
cações dos médicos que, mês passado,
paralisaram suas atividades nos hos-
pitais da rede oficial, só retornando
depois que o prefeito Marcelo Alencar
se comprometeu em conceder o adi-
cional de lotação prioritária, benefi-
ciando os profissionais que trabalham
em unidades de difícil acesso.

O artigo 1' da Resolução, determi-
na a concessão de lotação prioritária,
mediante os seguintes critérios espe-
cíficos: a) relação organização-
operacionalização e volume-
especificação da demanda década um
dos serviços de saúde; b) tendência de
crescimento, verificada nos indicado-
res da patologia, do número de aci-
dentes e violência urbanos; c) peso
dos índices de morbi-natalidade nos
grupos de crianças menores de 1 ano
e nos de 1 a 4 anos, especialmente em
áreas de população de baixa renda; d)
extensão de cobertura da rede de
assiténcia básica e dos serviçps de
atenção do grupo materno-infantil às
populações que náo dispõem de ou-
trosrecursos assistenciais, conforme
proposta polftica prioritária do Go-
verno alicerçada em definição pro-
gramático-partidária; e) utilização
dos hospitais gerais ainda como re-

curso assistencial no atendimento bá-
sico, em virtude da incapacidade
atual da rede básica de atender ade-
quadamente a população. Uma co-
missão presidida pelo secretário Hugo
Tomassini deverá opinar sobre a cias-
sificação dos graus de prioridade de
lotação.

GREVE
Os cinco mil médicos do Estado e

do Município participarão da greve de
terça-feira, juntamente com mais de
24 mil trabalhadores da área de saúde
(nutricionistas, serventes, enfermei-
ros, motoristas, porteiros, odontolo-
gistas e outros) em protesto pelo não
atendimento de suas reivindicações,
tais como adicional de insalubridade
e periculosidade, lotação prioritária,
melhores condições de trabalho e sa-
lários mais condignos. Só serão aten-
didos os casos de emergência e os
pacientes passarão por uma comissão
de triagem. A decisão foi tomada
ontem à noite, em assembléia-geral
realizada na ABI e presidida por Ro-
berto Chabo, presidente do Sindicato
dos Médicos.

Hoje às 14 horas na Secretaria
Estadual de Saúde, Avenida Marechal
Câmara, 350, representantes dos pro-
fissionais de saúde e dos médicos
estarão reunidos com os das Secreta-
rias de Fazenda, Saúde, Administra-
ção (Estado e Município) e de Traba-
lho e Habitação. Conforme decisão já
tomada pelos trabalhadores, qualquer
que seja o resultado da reunião não
evitará a paralisação.
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Brizola presta
contas no dia ~

O governador Leonel Brizola disse
ontem que ainda este semestre o com-
plexo do sambódromo estará sendo
usado como escola. Quanto aos eus-
tos do carnaval, informou durante
reunião com seus colaboradores, que
eles serão anunciados no próximo dia
8, quando fará a entrega do Troféu
Leonel Brizola às escolas de samba,
vencedoras, no Teatro João Caetano.

Comentou uma matéria publicada
por entidades de ensino particular em
um jornal, afirmando que não é preo-
cupação de seu governo fazer oposi-
ção ao ensino privado e que não vê
problema no fato dessas entidades
defenderem publicamente suas teses.
"Isso não quer dizer é que vamos
deixar de combater o mercantilismo
no ensino. Aqui no Brasil formam-se
muitas fortunas à custa do ensino
particular".

SAMBÓDROMO

Durante a reunião, o governador
disse que com a organização do car-
naval foram gastos US$ 1,7 milhão,
enquanto os custos totais de outros
camavaiseramdeUS$ 7,5 milhões.
Não deu prazo para divulgação dos
custos do sambódromo: "Faltam ai-
guns detalhes para complementação
e estou muito satisfeito com os dados
que foram recolhidos até agora". De

qualquer forma, garante que essas
prestações de contas serão feitas an-
tes das prestações da Ferrovia do
Aço, Programa Nuclear e Capemi,
para não falar na Transamazônica,
Itaipuetc.

Sobre a merenda escolar, o gover-
nador disse que todos estão traba-
Ihando para atingir um nível satisfa-
tório "e vamos chegar lá". Comentou
que é uma pena que durante os últi-
mos 20 anos a cobrança da merenda
das crianças não tenha sido diária.
Admitiu ceder o sambódromo para as
manifestações do dia 1° de maio.

PREFERÊNCIA

Ontem, na Assembléia Legislativa,
comentava-se que o governador Leo-
nel Brizola já havia se decidido a
mostrar as contas do sambódromo no
próximo dia 8 de abril (dois dias antes
do comício pró-diretas, na Candeia-
ria), através da TV Manchete.

Comentava-se, ainda, que o jorna-
lista e empresário Roberto Marinho,
diretor das Organizações Globo, não
está vendo com bons olhos essa prefe-
rência clara de Brizola pela emissora
de Adolfo Bloch. Pelo que se concluiu,
Roberto Marinho estaria anotando as
coisas. "Essas anotações podem eus-
tar caro a Brizola", comentou-se.

Irmão de
Higino nega

envolvimento
RECIFE -O advogado Lufc Fernando
Dias dos Santos, irmão do ex-
secretário de Segurança, de Pernam-
buco, Sérgio Higino dos Santos, ne-
gou ontem que tenha tido qualquer
participação no atentado contra o
deputado Eduardo Gomes (PMDB),
observando: "Seria burrice tentar
matá-lo dois dias depois dele fazer
denúncias contra mim e meu irmáo
na Assembléia". Eduardo Gomes acu-
sou da tribuna o ex-secretário de
utilizar o cargo para proteger Lufc
Fernando, apontado como autor do
disparo que provocou a cegueira irre-
mediável de sua ex-mulher, Maria do
Carmo dos Santos.

Lufc Fernando dos Santos convo-
cou a Imprensa para uma coletiva e
atribuiu as acusações da mulher a
uma campanha da família dela, inte-
ressada em separá-los. "Maria do
Carmo sempre foi muito influenciada
pela mãe - disse ele - e, ainda mais
agora, que está cega e mais depen-
dente". Reconhecendo ser "difícil de
acreditar" no seu argumento, Lufc
Fernando ressaltou que sua ex-sogra,
sempre foi muito possessiva com os
filhos e interpretou como "uma per-
da" o seu casamento. Esta seria, se-
gundo ele, a única justificativa para o
interesse na separação do casal.

Enquanto isso, ainda internado no
Hospital Santa Joana, o deputado
Eduardo Gomes negou-se a dar entre-
vista e também a ser ouvido pelo
delegado Haroldo Colares.
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Máf ia volta ao ponto
e táxis da Novo Rio

Depois de alguns meses em paz, os
motoristas de táxis que fazem ponto
na Rodoviária Novo Rio voltaram
ontem a se deparar com a mesma
máfia, segundo denominação deles
próprios, que agia em outros anos.
Numa atitude considerada pelos cole-
gas de "pura covardia criminosa",
alguns deles furaram os quatro pneus
de outro motorista "porque ele nâo
costuma fazer ponto aqui".

Temendo represálias e atendendo
ao conselho dos próprios colegas para"não se meter com essa gente que
está disposta a tudo", o motorista
prejudicado-que ficou sem trabalhar
das 14 às 19 horas - não quis se
identificar e resolveu não fazer pres-
são, preferindo ficar com o prejuízo e
não voltar. Aparentando uns 60 anos
- informou que somente de praça tem
30 anos -, disse que está desiludido
com a classe.

- Infelizmente, nesses casos nós
não podemos fazer nada, porque,
além de não ser dada uma queixa, os
prejudicados não identificam os res-
ponsáveis. Muitas vezes, eles não po-
dem mesmo ser reconhecidos.
Escondem-se entre os carros, cami-
nham agachados até atingir os pneus
do motorista visado - afirmaram poli-
ciais do 4y BPM, que cuidam da segu-
rança na Rodoviária.

BANDALHAS
Com constantes reclamações de

usuários e dos próprios motoristas, o
ponto de táxi em frente à Rodoviária
Novo Rio sempre foi foco de tumul-
tos, com acusações mútuas entre pro-
fissionais e soldados da PM, reporta-
gens e ameaças. Depois da última
briga, a Coderte construiu uma mure-
ta ao longo de toda a fila e o 4V BPM

AquCquem não for da patota mafiosa melhor ficar de longe

passou a fiscalizar com maior rigor os
infratores, reduzindo as ocorrências.

- No entanto, os bandalhas nunca
deixaram totalmente de agir aqui e
conseguem burlar a fiscalização para
furar a fila. Embora não se saiba de
outros casos de corrupção, eles conti-
nuam se considerando os donos do
ponto e fazem essa covardia com
qualquer companheiro novo - afirma-
ram alguns motoristas.

O cartão da Coderte, distribuído a
todos os passageiros que embarcam
na Novo Rio, nâo tem, na prática,
ajudado muito no sentido de eliminar
os abusos dos maus profissionais.
Embora permitam a fiscalização dos
carros, pela anotação da placa, mui-
tas vezes fica quase impossível de se

es?**
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EDITAL

O BANCO CENTRAL DO BRASIL informa pelo
presente EDITAL que por decisão de 14.02.84 do
Sr Diretor da Área de Mercado de Capitais foi en-

cerrado o Processo Administrativo n°1íW00031
relativamente à pessoa do Sr. EUAN ERNEST
GEOFFREY WALLACE HILL, que se encontra
em lugar ignorado.

Brasília (DF), 29 de março de 1984.

DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO
BANCÁRIA

Antenor Clemente Pinto
CHEFE

Na delegacia, Caleba diste que era "cheio de mulheres", e beijou a namorada Eliabeth

Caleba: Stella não
é assim tão santa

chegar ao motorista, pois o nome não
é anotado e, no caso de empresas, um
mesmo carro pode rodar com dois ou
mais profissionais.

REPÓRTER
Anteontem, uma repórter de ULTI-

MA HORA foi praticamente jogada
de um dos carros de praça, tendo que
caminharaté a estação da Leopoldina
(distante uns 300 metros do local)
para apanhar outra condução. O mo-
torista - dirigindo o táxi TM 6245 -
tomou-lhe o cartão emitido pela Co-
derte e parecia embriagado, ou droga-
do. A queixa foi registrada no Desta-
camento de Policiamento Ostensivo
(DPO) da Novo Rio, que prometeu
apurar o nome e punir o infrator.

"Eu num tava namorando ela
não. Ela que tava me namorando.
Saí com ela algumas vezes, mas foi
só brincadeira. Não gosto de mulher
velha. Gosto de gatinha de 14, 15
anos. Por aí. Quanto ao fato dela
dizer que só fumava maconha, é
mentira. Ela gostava de um pozinho
(cocaína) também. Pode olhar o na-
riz dela pra ver se tem pêlo". Sempre
sorridente, o bandido Caleba - e náo
Bolela - falou ontem na 21* DP,
onde está preso desde a noite de
quarta-feira última, sobre seu envol-
vimento com a professora de Educa-
ção Física Stella Borges Pessanha,
de 29 anos, com a qual seqüestrou e
tentou assaltar o empresário Antó-
nio Tavares da Silva, no sábado
passado.

Caleba, cujo nome verdadeiro é
Antônio Carlos Queiroz Chaves, de
19 anos, foi preso em Ramos, no
interior de um táxi, em companhia
de Cleber Henrique Tentempo, de 18
anos, e Nininha, de 17. Policiais da
27s DP desconfiaram dos três, os
prenderam e, na delegacia, ficaram
sabendo da participação de Antônio
Carlos no seqüestro e roubo ao em-
presário. Ele confessou, também, ter
assaltado uma residência em Santa
Cruz, falou sobre armamentos pesa-
dos, mas negou outros crimes, den-
tre eles'assalto seguido de morte a
um industrial, no Grajaú. Afirman-
do ser muito mulherengo, Caleba
encontrou-se ontem com sua noiva
Elizabeth Cardoso Barreto, de 22
anos, em quem deu um beijo cine-
matográfico. Depois, confidenciou:
"Tenho mais cinco namoradas".

STELLA É DOIDONA
Caleba disse que conheceu Stella

há cerca de um mês, quando ela
bebia umas cervejas numa tendinha
da favela Parque União, em Bonsu-
cesso, e um amigo fez as apresenta-
ções. Naquele mesmo dia, segundo o
bandido, Stella dormiu em sua resi-
dência, na Rua Negrão de Lima, 17,
na favela, depois de fumarem "mui-
to bagulho". Passaram a sair juntos,
de vez em quando, até que resolve-
ram praticar o assalto de sábado
passado: 

"Na sexta-feira dormi na
casa dela, no Lins, e eu tava danado
porque não tinha dinheiro. Aí falei

prà ela que fa meter um cara, e,
como ela sempre me pedia para
participar, foi junto"-contou Antõ-
nio Carlos.

Segundo Caleba, Stella sempre
pedia para que ele arranjasse um
revólver para ela. o que foi confir-
mado pelo outro preso, Cleber Hen-
rique. "Ela dizia que queria assaltar,
porque a grana tava curta, e nin-
guém desconfiaria dela. Professora,
bonita. Ninguém ia dizer que era
assaltante. Mas eu nunca dei a ar-
ma. Depois, quando disse que ia
roubar o Mercedes, ela concordou.
Rendi o cara, botei ele no banco
detrás e dei o ferro (revólver) para
ela segurar. Ela vacilou e o cara se
atracou nela. Me atraquei com o
cara também. Depois fugi" - relatou
o bandido, negando que tivesse feito
disparos em direção ao carro, para
matar o empresário. "Dei tiros para
o alto".

Cleber contou que Stella freqüen-
tava a favela há três ou quatro anos,
e que ele freqüentou muitas vezes o
alojamento da Universidade Federal
do Rio de Janeiro, onde Stella mora-
va. "Eles davam festinhas lá, e eu ia,
pois conhecia alguns deles. Cansa-
mos de sair juntos para ir ao Circo
Voador. Ela tava sempre na favela.
mas o Caleba conheceu ela há pou-
co tempo. A professora gostava
também de pó (cocaína) e não é
nenhuma santinha, como estão que-
rendo dizer por aí" - salientou Cie-
ber Henrique.

BARRA-PESADA
Antônio Carlos disse que morou

no morro Dona Martha, em Botafo-
go, de onde saiu para a Favela
Parque União. Há três anos, aproxi-
madamente, mudou-se para Santa
Catarina, onde estava em compa-
nhia dos pais. Segundo ele, chegou
ao Rio em janeiro para passar as
férias escolares - cursa o primeiro
ano do segundo grau - e foi para a
favela, onde tem uma casa. Os poli-
ciais não acreditam nessa história, e
estão investigando a vida de Caleba,
considerado barra-pesada. O inspe-
tor Leão e os detetives Dias, Carli-
nhos Roberto e Mescoto, da Roubos
e Furtos da 27s DP, descobriram que
Antônio Carlos e Cleber fazem parte

da quadrilha que, semana passada,
trocou tiros com a Polícia na Aveni-
da Brasil, em Irajá. Na ocasião, um
bandido morreu e outro saiu ferido.
Além deles, há ainda mais dois mar-
ginais: Santiago e Nilson. EsteS es-
tão escondidos na Favela Bug-Ug,
na Ilha do Governador, mantendo
em seu poder uma escopeta, dois
rifles, uma pistola 7.65 e dois revd! -
veres calibre 38.

Na casa de Cleber e Antônio Car-
los, a Polícia apreendeu diversas
chaves de residência e carro, taloná-
rio de cheque, munição para escope-
ta e pistola, fitas cassetes, fitas de
computador, televisores e roupas,
tudo produto de roubos. Caleba
também pode ser o responsável pelo
roubo de um Escort na área da 22*
DP, na Penha, cujas vftimas irão à
delegacia hoje, para tentar um reco-
nhecimento - uma das pessoas ain-
da está internada, baleada.

Caleba nunca trabalhou, mas foi
preso com a importância de CrS 110
mil que, segundo ele, é proveniente
de uma venda: "Minha mãe me deu
um cordão de ouro e eu o vendi em
Bonsucesso. Logo depois fui preso",
Muito sorridente e dizendo não ter
culpa das mulheres gostarem dele,
.Antônio Carlos recebeu a visita da
noiva. Elizabeth. Após alguns mínu-
tos de conversa, pediu que ela provi-
denciasse seus documentos e um
advogado para ele e Cleber. Naquele
instante, a advogada Maria Lúcia do
Nascimento, usando uma bermuda e
camiseta amarrada na altura da cin-
tura, que já estava na delegacia,
ofereceu "seus préstimos". Porém,
avisou logo: "Meus honorários são
caros, se vocês quiserem". Momen-
tos depois, abaixou-se e falou no
ouvido de Cleber. Os repórteres só
escutaram a resposta: "Temos aqui
CrS 90 mil".

Na segunda-feira, Caleba será en-
viado â 19» DP. na Tijuca, onde
Stella está presa desde sábado pas-
sado, para ser interrogado. O dele-
gado Godofredo César Manos afir-
mou: "Somente na segunda-feira os
repórteres terão acesso a Stella, de-
pois de eu fazer uma acareação
entre os dois. Juntos, eles poderão
dizer muita coisa" - concluiu a au-
toridade.

Horário livre para
o comércio no Rio
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A liberação do horário para o co-
mércio, o que possibilitará a absorção
da mão-de-obra ociosa no Município,
maior arrecadação de impostos e re-
cuperação das vendas no comércio -
cuja queda se acentuou muito nos
últimos meses -, foi a principal suges-
tão entre todas as que foram apresen-
tadas ontem pelos empresários cario-
cas ao prefeito Marcelo Alencar. O
encontro do empresariado com o pre-
feito foi durante um almoço, ofereci-
do pelo presidente do Clube de Dire-
tores Lojistas do Rio de Janeiro, Syl-
vio Cunha, na sede da entidade.

As outras sugestões dos empresa-
rios foram: solução para o problema
do camelô, revisão do aumento do
Imposto Predial, revitalização da Ci-
dade do Rio de Janeiro, ou seja,
melhoria do aspecto da cidade recu-
perando suas praças, jardins e ruas e.
por fim, uma atuação maior com
relação aos mendigos que proliferam
em todos os pontos da cidade.

Segundo Svlvio Cunha, a liberação
do horário comercial só trará benefí-

cios, principalmente aos desemprega-
dos. Haverá possibilidades de mais
vendas e conseqüentemente maior re-
colhimento de ICM para o Municq_io.
"A recessão econômica prejudicou o
comércio, tanto que em fevereiro ven-
demos 37% a menos com relação ao
mesmo mês no ano passado", disse
Sylvio Cunha. Ele garantiu ainda que
os direitos trabalhistas do empregado
serão respeitados pelos empresários,
caso seja aprovada pelo legislativo a
liberação desse horário. Até agora, o
maior empecilho para isso está nos
sindicatos dos empregados e na Cá-
mara Municipal.

O PREFEITO
Marcelo Alencar agradeceu aos

empresários nesse primeiro encontro
com a classe, dizendo-se satisfeito em
saber que os mesmos estavam empe-
nhados em participar na solução dos
problemas sociais que afligem a cida-
de. Prometeu se empenhar junto ao
Legislativo para a liberação do hora-
rio livre, marcando desde já uma
reunião para o dia 13 de abril dos

empresários com os secretários do
Estado e Município.

Quanto aos camelôs, ele pediu que
o empresariado tivesse calma, pois se
trata de um caso muito complexo.
"Existem pessoas que realmente pre-
cisam sobreviver, mas verifiquei tam-
bém que há um comércio clandestino
atuando por trás disso tudo. O Gover-
no náo é tolerante, mas compreensivo
como problema social. Queremos pre-
servar os direitos legítimos que o
comércio representa, mas não me co-
brem o desequilíbrio. Nós vamos re-
solver esse problema", disse o prefei-
to.

Marcelo Alencar admitiu que o ca-
so dos mendigos é o mais grave dos
problemas. 

"Não gosto dessa expres-
são cata-mendigos. Acho grosseira.
Parece com cata-piolho". O prefeito
disse que não encontrou nas ruas
somente mendigos, mas muitos de-
sempregados. subempregados e até
gente com carteira assinada que pre-
ferem dormir ao relento para econo-
mizar o dinheiro da passagem.
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QUADRO GERAL
FALA0P0V0
Clínicas veterinárias
rejeitam comparação

Sobre notícia publicada na l8 página de
UH a propósito do Hospital Rocha Faria
cuja legenda diz "Entre o Hospital Rocha
Faria e uma Clínica Veterinária há pouca
diferença", vimos na condição de presiden-
te da Anclivepa (Associação Nacional de
Clínicos Veterinário de Pequenos Animais)
toda uma categoria agredida gratuitamen-
te. Haja vista que a medicina veterinária,
particularmente as clinicas, visa, primor-
dialmente, ao bem-estar social por ocupar
um espaço importante não apenas no trata-
mento dos animais, como particularmente
na prevenção das doenças transmissíveis ao
homem. A matéria publicada leva ao pübli-
co uma imagem errônea das clínicas veteri-
nárias que se encontram aparelhadas e em
condições de assepsia que nada se asseme-
lham à foto publicada. Aristeu Pessanha
Gonçalves, presidente da Anclivepa -RJ.

Catumbi pede respeito
Peço aos governantes deste grande Rio

que olhem com bondade, respeito e respon-
sabilidade pelo bairro do Catumbi. Saibam
que, antes, eu me orgulhava de morar aqui,
cercada de morros por todos os lados, e
comprar no comércio deste bairro. Agora,
em plena rua principal só se vê péssimas
instalações, tanto comerciais como residen-
ciais, sem contar a falta de policiamento e
iluminação, como se o Catumbi fosse um
distante subúrbio do Grande Rio. Por isso,
chamo a atenção das autoridades e grandes
empresários, para que realizem alguns em-,
preendimentos no Catumbi, pois o mesmo.'
só tem de dignos a igreja e o cemitério. Ana
Maria, RJ.

Apelo ao Congresso
Apelo ao Congresso Nacional no sentido

de que seja apresentado projeto de""Tei
alterando o artigo 84, Lei 1.711, de 28/10/52,
que "dispõe sobre o Estatuto dos Funciona-
rios Públicos Civis da União". A proposição
deverá beneficiar também o pessoal estatu-
tário, no que concerne ao direito deconver-
ter 1 /3 das suas férias em abono pecuniário
e obter o adiantamento de 75% do salário
correspondente ao més das férias, bem
como o pagamento efetuado até 2 dias
antes do início do respectivo período, con-
forme os Artigos 143 e 145, respectivamen-
te, do Decreto-Lei 1.535, de 13/4/77, da
CLT. Os funcionários poderão, assim, des-
pender de alguns recursos para o pagamen-
to de aluguel ou prestação, de casa própria,
aplicar na caderneta de poupança ou gozar
férias mais equilibradas. Sebastião Pereira
de Azevedo, Brasília, DF.

Venda de selos
Em atenção à reivindicação do sr. Mário

Cardoso (UH, 18/2/84), em que apresenta
dificuldades para aquisição de selos postais
no local onde reside - Brás de Pina -, temos
a satisfação de esclarecer que poderá fazé-
Io nos Postos de Venda de Selos (PVS)
existentes no bairro onde reside, nos se-
guintes endereços: Av. Antenor Navarro, 99
e 721; Av. Brás de Pina, 660-662; e Rua
Bento Cardoso, 835. Esses PVS foram
autorizados pela ECT, visando permitir a
utilização de 12 caixas coletoras de corres-
pondências instaladas na periferia, cujos
endereços estão mencionados abaixo, de
modo a evitar o deslocamento de usuários
às agências mais próximas: Rua Jorge Coe-
lho /Rua Aturiá; Rua Tiboim, 828/Rua Ou-
rique; Rua Canto do Buriti/Rua Joaquim
Monteiro; Rua Ourique/Rua Pindaí; Rua
Aracóia/Rua Graúna; Rua Aracóia/Rua
Boa Viagem; Rua Taborari/Rua Piriá; Rua
Taborari/Rua Boa Viagem; Rualtabira/
Rua Oricá; Rua Guaporé/Rua Jacuí; Rua
Guaporé/Rua Irapuá; e Rua Castro Mene-
zes/Rua Guaporé, 113.

Apoiando também os usuários do bairro,
temos próximo as agências Cordovil e Lar-
go do Bicão. Maiores informações pelo
telefone 293-0159, sobre a nossa rede de
atendimento ao público. Joel Marciano
Rauber, diretor regional, DR/ECT/Rio.

Botafogo humilhado
É inacreditável o que está ocorrendo com

um dos maiores e mais tradicionais clubes
do cenário esportivo do Brasil - o Botafogo
de Futebol e Regatas. A atual diretoria,
b£tn como algumas das anteriores têm
levado o clube ao ridículo, à humilhação, à
vergonha, ao buraco, ao fim.

O fato de o time de futebol não conseguir
conquistar um campeonato há 15 anos,
embora desagradável, passou a ser fato sem
importância dada a gravíssima situação em
que se encontra o clube inteiro, não apenas
o futebol. Mas este, como esporte de massa.
é o mais atingido pelas malfadadas admi-
nistrações. É doloroso para o torcedor ler e
ouvir diariamente as mais tristes notícias
sobre o clube do coração. Afinal, o Botafo-
go é dono de uma das maiores torcidas da
cidade e do País, não pode ser levado à
pequenez,, ao ridículo, à falência por meia
dúzia de incompetentes, traidores da Estre-
Ia Solitária. Não é de se acreditar que esses
senhores, que se dizem diretores, sejam, no
mínimo, torcedores do Botafogo. Se o fos-
sem, não deixariam o clube ficar em tão
lastimável situação. O atual presidente, a
exemplo do anterior, nem sequer compare-
ce aos jogos para, assim, dar o incentivo
necessário para um time que tem jogado na
base do amor. Parece que ele nunca pisou
em Marechal Hermes. É profundamente
humilhante, estarrecedor e sobretudo re-
voltante para os torcedores e associados,
ler e ouvir em toda a Imprensa que determi-
nado jogador não tem dinheiro para a
passagem, outro náo o tem para a gasolina,
outro baixa 50% do pedido para renovar e
aparece um elemento, que não pode ser
botafoguense, como o diretor de remo, e
também o de Administração, e conseguem
impedir a renovação do contrato de um
atleta de grandes qualidades como o Ale-
mão.

Parece que eles acham que o clube não
precisa dos jogadores. Por que, então, eles
não entram em campo e fazem os gols de
graça? O que mais indigna é que esse
pessoal não é obrigado a fazer parte da
direção do clube. Se eles. os dirigentes, não
acham solução para as dificuldades, por
que não pedem demissão do cargo? Proble-
mas de dinheiro são comuns a todos os
clubes. Todos os jogadores pedem alto para
renovar. Como só no Botafogo isso assume
caráter irremediável? - Incompetência e,
mais do que isso. falta de amor ao clube.

Todavia, por reconhecimento e justiça,
tiremos desse saco o genuíno botafoguense
e diretor de Futebol Márcio do Couto, o
nosso técnico e ídolo Didi, os demais mem-
bros da comissão técnica e o atual e valoro-
so time de futebol.Cláudk) Guimarães, RJ.
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La revolte du"juge au bikini"

Le t /jge au bikini > Maria
Cristina Nogueira, assesseur
du tribunal du uavail de Rio.
récemment licenciée pour
avoir pose en minuscule deux
pièces lors du carnaval, a
contre-attaque mardi en dè-
nonçant t tes scandales du tri-
bunal

iDe nombreuses personnes
ont des relations sexuelles à
1'intérieur de leur cabinet du
tribunal et senles les femrrns
qui accepunt ont des promo-
tions », affirme Mme Nogueira
qui critique également tl'hy-
pocrísie et Ia fausse morale >
du tribunal, dans une declara-
tion au quotidien de Rio t Ulti-
ma Hora»

Le juge avait reçu notifica-
tion de son licenciemem à
compter du 1" juillet órochain.
par le président du tribuanl.
choque par des photos pu-
bliées dans Ia presse oú son
assesseur apparaissait en biki-
ni sur le sambodrome (espia-
nade de Samba) de Rio.

Maria-Christina Nogueira
justifie son < coup de coloro i
par un incident survenu lundi
au tribunal. Alors que son
mandat s'achève le 30 juin. un
juge lui a annoncé qu'elle ètait
dójá interdite d'audience.

Juíza de
biquíni

Maria Cristina Nogueira,
a vogai patronal da Justiça
do Trabalho que recente-
mente esteve nas manche-
tes por suas exibições em
biquíni, depois de escrever
sob o pseudônimo de Már-
cia Moura um pequeno li-
vro - A Revolução Femini-
na - que chocou o presi-
dente do TRT, Gustavo Si-
mões Barbosa, foi notícia, a
semana passada, no jornal
francês Le Meridional, de
Marselha. Maria Cristina
ou Márcia Moura é chama-
da pelo jornal de a "juíza
de biquíni". E isso não é
cascata, ou promoção.

Quental entra no
palanque na marra
O deputado Paulo Quental disse

que se não for convidado para
subir no palanque do comício das
diretas, dia 10, na Candelária, "su-
birá na marra". A lista de convida-
dos estabelece uma ordem de prio-
ridàdes: governadores, presidentes
de partidos, líderes, secretários,
staff do governador. Muitos depu-
tados disseram que não irão ao
comício por um único motivo: evi-
tar os coices dos guardas do palan-
que, como aconteceu na passeata
dos partidos.

Mariano explica
placa bronze 035

O deputado Mariano Gonçalves
Neto, autor do projeto que propõe
a extinção das frotas oficiais dos
Poderes Legislativo e Judiciário,
"com vistas a acabar com os abu-
sos praticados à custa do erário",
disse que não usa gasolina forneci-
da pela Assembléia em seu carro
particular. Com o combustível pa-
go pelo erário, Mariano assegurou
que só abastece o carro oficial
placa de bronze 035, destinado ao
vice-líder do PDT, cargo que ocupa
na bancada de seu partido. O que
sobra ele devolve, através de ofí-
cio, à Mesa Diretora. Mariano es-
clareceu, também, a presença de
duas jovens louras em seu carro
oficial: "uma é minha assessora,
uma senhora casada, muito bem
casada e respeitável; a outra, há
muito tempo que nem aparece por
aqui". Mariano não esclareceu se
"a outra" é sua namorada. Mas
disse que o "seu" Oswaldo, não é
seu chefe de gabinete, mas, sim,
motorista da Assembléia, "mas co-
mo ele não gosta de ser chamado
de motorista, eu o apresento como
meu assessor". "Seu" Oswaldo usa
o carro para ir para casa e voltar.

No programa de J. Silvestre, pela
TV Bandeirantes, na quarta-feira, ai-
guém quis saber do deputado Mário
Juruna, que estava sendo entrevista-
do, o que achava da crise que o País
atravessa. Juruna fechou a cara e
respondeu alto e bom som: "Com.
esse home af, Andreazza, Figueiredo,
tantos todos..." Houve um corte rápi-
do e nem mais ele disse nem lhe foi
perguntado.

O civilista mineiro Sobral
Pinto vai receber o título de
Cidadão Benemérito do Munici-
pio do Rio de Janeiro, por ini-
ciativa do vereador Sidnei Do-
mingues. O plenário da Câmara
aprovou ontem, por unanimida-
de, o projeto de resolução, exal-
tando os 90 anos de idade do
advogado Sobral Pinto e recor-
dando sua luta em defesa dos
Direitos Humanos.

Maitê Proença, que
como UH informou
ontem, foi contratada
pela TV Manchete,
para viver a Marquesa
de Santos, na primeira
minissérie da emisso-
ra, se mostrou feliz
por "representar uma
mulher importantíssi-
ma da História do
Brasil, comparável à
primeira-ministra in-
glesa, Margaret That-
cher".

A revisão de Jango
Depois xle assistir % avant-

premiere do documentário Jango,
o jornalista Raul Ryff, que foi
secretário de Imprensa do Presi-
dente João Goulart e atual coor-
denador de Comunicação Social
do prefeito Marcelo Alencar, pre-
viu: o filme certamente abrirá um
debate, principalmente nas univer-
sidades, pois trata-se de um perío-
do que estava segregado à opinião
pública e, agora, vai ser objeto de
discussão. Na opinião de Ryff, o
Governo João Goulart foi o mais
democrático e nacionalista que o
Brasil já teve.

Sensacional estréia
na Assembléia

Ontem houve uma sensacional estréia na
presidência dos trabalhos da Assembléia
Legislativa: a do deputado Eurico Neves, o
Lilico, do PTB. Se houvesse um júri sério e
honesto, realmente entendido em coisas
parlamentares, o veterano representante de
São João de Meriti ganharia na certa nota
10 com louvor.

Regimento aberto à sua frente, o deputa-
do trabalhista náo deu sopa a ninguém.
Quando anunciava que o orador dispunha
de apenas 5 minutos, eram 5 minutos. Por
isso, o pedessista Flávio Palmier da Veiga
teve de cortar o seu discurso pelo meio,
pois, tonitruante e ameaçador, Lilico quase
que o expulsou da tribuna.

Sentado na sua poltrona cravejada de
percevejos doirados e marcada com uma
chapinha artisticamente confeccionada por
um joalheiro parisiense, o presidencioma-
níaco (o termo é do deputado-médico Hei-
tor Furtado) Mariano Gonçalves (PDT)
remexia-se em eólicas, certo de que Lilico
jogava areia na sua engrenagem, e que ele,
Mariano, náo terá mais o destaque que
vinha tendo dirigindo sessões numa canja
aos titulares da Mesa.

Cumprindo à risca o Regimento Interno,
não permitindo abusos e bancas de nin-
guém, Lilico, ao avistar no plenário o lç
vice-presidente da Assembléia, Heitor Fur-
tado, fez soar os tímpanos e gritou com voz
de baixo-profundo:

Ei, seu vice-presidente, tá na hora do
senhor ocupar o seu posto, aqui onde eu
estou. A gente que não é da Mesa só pode
dar canja quando os majorengos não estão
no recinto.

Pouco antes, usando da palavra, o depu-
tado Francisco Horta, também do PTB,
encerrou a sua fala assim:

Lindo, lindo, lindo, o nosso querido
Lilico teve uma estréia na presidência dos
nossos trabalhos tão auspiciosa quanto a
do Romerito no meu Fluminense: marcou
um gol de placa. 5

Imperial comanda
degola de servidores

O vereador Carlos Imperial tenta agora
assumir a presidência da Comissão de Tu-
rismo e Esportes, da Câmara Municipal,
dirigida por seu colega do PDT, Paulo
Emílio.

Um vereador confidenciou que Imperial
chamou Emílio a um canto e propôs:"Quanto você quer para ceder-me a presi-
dência da Comissão de Turismo?" Surpreso,
Paulo Emílio indagou: "Quanto? Em cruzei-
ros?" Imperial corrigiu. "Não! Em cargos.
Quantos DAI ou DAS você quer?" Não se
sabe se houve acordo. Entretanto, começa-
ram ontem, algumas degolas de ocupantes
de cargos indicados por Imperial.
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CIBULARES

Brasil, País
do futuro

O Brasil está com excelente su-
peràvit em sua balança comercial,
conseguiu estabelecer uma política
em que os salários sobem menos
que a inflação (e bem menos), o
que permite reduzir os custos da
produção industrial; experimenta
um boom nas suas safras agrícolas
há três anos; está produzindo a
metade da quantidade de petróleo
que necessita e mais um adicional
de álcool; já está conseguindo eli-
minar os subsídios do trigo e à
agricultura; e não paga taxas de
juros internacionais acima das
que, há poucos meses, vigoravam
no mercado. O que está mantendo
a inflação, mensalmente, nos
maiores índices da história econô-
mica brasileira? Que fenômenos
respondem por esta recessão e de-
semprego?

Uma resposta é óbvia. No tempo
do milagre, os deuses da cúpula
econômica estufavam o peito com
arrogância e proclamavam: 

"Nin-

guém cresce sem se endividar".
Mais inteligentes e menos casuis-
tas, os países capitalistas enche-
ram o Brasil de dólares a taxas de
juros variáveis. Endividaram o
País a tal ponto que passaram a
administrá-lo e a torná-lo depen-
dente e até subserviente.

Para encurtar a resposta e ofere-
cer ao leitor a compreensão do
erro da política econômica do Go-
verno, basta lembrar que os Mata-
razzo, o Roberto Laureano, o Assis
Paim Cunha e outros também per-
filhavam - por notórias influências
- a filosofia de que ninguém cresce
sem se endividar.

ANOTAÇÕES
¦ O almoço de aniversário do mé-
dico Jamil Haddad, anteriormente
marcado para um restaurante de
Bonsucesso, vai ser realizado no
mesmo dia e horário (quarta-feira
próxima, às 12h30m), mas no Rin-
cão Gaúcho, na Rua Marquês de
Valença, na Tijuca. O local ante-
rior não comportava a legião de
amigos que, imediatamente, aderiu
à homenagem. Nascido e criado na
Tijuca, onde mantém sua clínica
particular, o ex-prefeito tem pelo
bairro o mais profundo vínculo
afetivo e, diante da manifestação
carinhosa dos amigos, concordou
com a transferência. As reservas,
que haviam sido suspensas, podem
ser feitas pelos telefones 284-0301
(Ênio), 238-7410 (Aziz) ou 287-9019
(Alice).
¦ O cantor Roberto Carlos estaria
transando com o vice-goveraador
Darcy Ribeiro a cessão da Praça
da Apoteose do sambódromo para
um gigantesco espetáculo a preços
populares. Tudo indica que o rei
terá êxito nas suas pretensões,
pois, segundo já se sabe, o gover-
nador Leonel Brizola achou exce-
lente a idéia e, na ocasião oportu-
na, dará força ao evento, que pode-

rá suplantar, entre outros, o fabu-
loso show de Frank Sinatra no
Maracanã.

O deputado Flávio Palmier da
Veiga, PDS, teve aprovado na As-
sembléia, projeto de sua autoria
determinando que todos os impres-
sos públicos no Estado, nas admi-
nistrações estadual e municipais,
passem a ter no pé, a inscrição
previna-se contra o câncer. Di-
zendo que o câncer é a doença que
mais ceifa vidas humanas em todo
o mundo, Flávio Palmier considera
dever dos poderes públicos manter
campanha permanente de combate
à moléstia, em todo o território
nacional. A inscrição prevína-se
contra o câncer nos impressos
públicos será um alerta permanen-
te a centenas de milhares de pes-
soas, diariamente, por tempo inde-
finido.

Os proprietários de imóveis loca-
lizados em Duque de Caxias estão
antecipando o pagamento do Im-
posto Predial e Territorial Urbano,
cujo vencimento da cota única ou
primeira cota está previsto para
abril. Diariamente, na Prefeitura,
formam-se filas imensas e, até an-
teontem, já haviam sido arrecada-

dos Cr$ 95 milhões, o que estava
previsto, apenas, para maio. A pre-
visão da receita do IPTU para 1984
em Duque de Caxias é de Cr$ 1
bilhão.

Nelson Couto, mais conhecido
como o xerife ecológico do Grajaú,
presidente da Sociedade Amigos
do Grajaú e líder de vários movi-
mentos ecológicos, acha que Jac-
quês Cousteau não teve, entre nós,
as honrarias que merece como
uma das grandes figuras deste sé-
culo no campo das pesquisas ocea-
nográficas. "Para a inauguração
da mostra fotográfica de 75 mil
fotografias de Cousteau nenhuma
personalidade, nenhuma autorida-
de de maior importância foi convi-
dada. Muito menos os represen-
tantesde entidades ecológicas".

O Papa João Paulo II disse aos
membros das ordens religiosas ca-
tólicas que sua forma de vida celi-
batária é melhor do que o estado
matrimonial e elogiou sua decisão
de se transformarem em "eunucos

por causa do reino dos èéus". A
virgindade ou o celibato é melhor
do que o casamento, disse o Papa,
acrescentando que afirmar isso
não implica "nenhuma falta de

apreço" pelo estado matrimonial.
Um padre norte-americano, que
trabalha no Vaticano, criticou as-
peramente o documento, especial-
mente as repetidas referências do
Papa - quatro vezes em três pági-
nas - aos membros de ordens reli-
giosas como "eunucos". "É desas-
troso", disse ele. "É absolutamente
horrível equiparar nossos votos re-
ligiosos à auto castração".

Um cirurgião de Miami reparou
os joelhos lesionados de 23 pessoas
mediante a implantação de ten-
does especialmente preparados e
retirados de bovinos. O doutor Ri-
chard Levitt disse que 22 das cirur-
gias foram coroadas de sucesso.
Vários cirurgiões dos EUA estão
fazendo experimentações com ten-
does feitos de poliéster, fibra de
vidro e outros materiais.

O Presidente João Figueiredo
recebeu em audiência ontem no
Palácio do Planalto, a diretoria do
Instituto Lingüístico de Verão,
acompanhado, de dois índios da
tribo Carajás, o cacique Idjaruri e
o chefe do posto Santa Isabel,
Idrara. O Presidente da República"mostrou-se interessado nas lín-
guas distintas faladas no País"-

Crimes impunes
Jorge Boa ventura

Morte da coalizão
Anão 

ser a superveniência de ai-
gum fato novo, completamente
imprevisível, a coalizão estadual

do PDT com o PMDB e PTB deve
falecer hoje.

Caso isso se confirme, na segunda-
feira o líder Cláudio Moacyr deverá
entregar no Guanabara quatro cartas
de demissão: dos quatro secretários do
PMDB. Ignora-se se os secretários do
PTB farão ou não o mesmo.

É claro que surgirão declarações e
interpretações as mais desencontradas,
procurando dar algum oxigênio à coali-
zão. Mas ela estará morta mesmo, salvo
surpresa vinda dessa caixinha de sur-
presas que é o governador.

Daqui mesmo, avisamos há semanas
que isto iria acontecer. Inclusive, disse-
mos a data exata. Não acreditaram.
Agora, que lhes faça bom proveito.

Com isso, o Governo estadual perde
sua maioria na Alerj. Maioria, aliás, que
nunca chegou a ser tão completa quan-
to devia.

Como política é a arte do entendi-
mento, é claro que esse falecimento
não interrompe as conversas sobre o
assunto. Quem não conversa, não faz
política. Aliás, foi por falta de conversa
que a-pobre coalizão agonizou.

Há meses, conversando com um ami-
go pessoal que ocupa alto cargo no
Guanabara, eu lhe disse que a coalizão
estava sendo feita em hora errada, com
as pessoas erradas, e em torno dos
temas errados. Não deu outra.

Os incidentes que revestem a discus-
são, na Alerj, dos vetos do governador,
são os estertores visíveis da morte da
coalizão. E prenuncio do apocalipse
que vai ser a discussão da mensagem
sobre empréstimos estaduais.

As discussões do sr. Brizola com os
partidos, sobre "diretas", nesse quadro,
são puro bizantinismo. O problema
imediato é a coalizão, não o comício. O
governador pensa o contrário. Vai pa-
gar caro por isto.

O PDS e a Prefeitura

HÁ 
dias, ao analisarmos a postura

do PMDB frente às eleições dire-
tas para a Prefeitura da Capital,

dissemos que o PDS era o único con-
corrente efetivo do PMDB nessa dispu-
ta. Os demais partidos, figurantes.

Como pontos positivos, o PDS conta
com dois, muitíssimo valiosos: é o úni-
co partido que pode cristalizar em tor-
no de seu candidato todos os descon-
tentes com o Governo Brizola, pois não
se comprometeu com a coalizão. E,
certamente, pode contar com infinita
abundância de recursos materiais, do
que tivemos pequena amostra nas últi-
mas eleições para o Governo do Estado.

Do lado negativo, carrega o ônus da
impopularidade que possa ter o Gover-
no federal. Ademais, usando ou não
sublegendas, o PDS tem um horizonte
eleitoral de espectro estreito. Não "co-
bre", como o PMDB, toda a larga faixa
que vai do mais acentuado conservado-
rismo (chaguismo) à posição mais pro-
gressista possível, lá na extrema es-
querda.

Seu eleitorado está no centro. O que
é limitativo, mas não necessariamente
pouco, sabido que é que as eleições se
ganham com os votos desse centro."
Que, aliás, foi quem elegeu o sr. Brizola,
candidato do centro descontente com o
PDS e o Governo federal. E ganhou por
margem estreitíssima.

Se o candidato do PDS for um "gran-
de nome", do tipo Hélio Beltrão, suas
chances de vitória são enormes. Se, por
interferência do Planalto, não for um"grande nome", as chances serão me-
nores, mas ainda grandes. Estas, depen-
derão, em muito, da maior ou menor
ostensividade do apoio do Planalto e da
submissão do próprio candidato à poli-
tica econômico-financeira ora em práti-
ca. O sr. Moreira Franco pode ter desa-
gradado Brasília ao apoiar o sr. Aurelia-
no Chaves para a Presidência. Mas
certamente fez muito pela obtenção da
Prefeitura para um candidato de seu
partido. Honra, por isto, lhe seja feita.

O S leitores diante do título
acima, certamente have-
rão de supor que é nossa

disposição falar dos assaltos e
assassinatos que, de maneira
degradante e vergonhosa, se
vão multiplicando a cada dia.

Ou da flagrante impunidade
que, certamente, os estimula,
denunciadora das falhas do
aparelho policial e do sistema
judiciário.

Realmente, as mazelas acima
mencionadas são capazes de
envergonhar qualquer socieda-
de civilizada,porém, infelizmen-
te, há outro tipo de crime que
permanece impune e, triunfan-
te, cada vez mais se alça ao
nível de qualidade positiva ou,
até, de virtude a ser imitada.
Referimo-nos à agressão, coti-
diana, multiforme, ampla, mui-
tas vezes abjeta, à pureza dos
costumes e à decência no rela-
cionamento entre as pessoas.

O 
parágrafo 8» do artigo
158 da Constituição, coí-
be as manifestações ex-

teriorizadas contra a moral e os
bons costumes, e a legislação
ordinária consigna os instru-
mentos capazes de tornar efeti-
va a observância do preceito
constitucional. A formidável
propaganda, porém, levada a
cabo em favor da tumultuada
expansão de todos os instintos.
que a tanto está sendo compeli-
da sobretudo a nossa juventu-
de, a uns intimida, a outros
atordoa e a muitos corrompe,
tornando ineficaz o que a lei
estabelece fato que, por si só,
constitui-se em mais um ele-
mento desagregador de qual-
quer nacionalidade digna de
respeito.

Assim, se a nossa imagem no
passado era a de uma sociedade
cordial, hospitaleira e limpa, o
fato devia-se a uma estrutura
familiar suficientemente sólida
para sociabilizar adequadamen-
te os seus integrantes, ainda
quando pouco instruídos ou

francamente incultos.

HOJE, 

ao revés da promo-
ção do amor entre pais e
filhos, o que se difunde e

valoriza é a rebeldia dos últi-
mos contra os primeiros o que
conduz a inexperiência dos mo-
ços para os braços do vício
maldito das drogas, depois de
permitir o estiolamento dos
seus sonhos, esfacelados pela
contundência da promiscuída-
de sexual, por sua vez respon-
sável, em grande parte, pela
disseminação, cada vez maior,
dos desvios e das taras sexuais.

DIANTE, 
assim, de um

quadro inquestionável-
mente capaz de alarmar

qualquer pessoa razoável e di-
gna, permanecem, impávida-
mente indiferentes, quando não
coadjuvantes ativos, tantos dos
que, no setor público como no
privado, descumprem os seus
deveres e, frios, assistem a to-
das essas desgraças ou colabo-
ram com elas, de maneira mais

criminosa, talvez, do que aque-
Ia com que o bandido comum
ceifa a vida de um ser humano.
É que este elimina e mata o
corpo de um ou, quando muito,
de alguns semelhantes; en-
quanto o outro, covarde e per-
versamente, contribui para a
morte de centenas de milhares,
quando não de milhões de ai-
mas, além de debilitar-lhes ós
corpos, apressando-lhes o fim.
Além disso, depois de mais uma
jornada em que se dedicou à
sinistra tarefa, ou permitiu que
outros a realizassem impune-
mente, vai brilhar nos salões e
posar de "avançado", "com-
preensivo" e "democrático".

OS 

estúpidos, como nós,
clamam contra tantos
absurdos. Os inteligentes

entendem que, do que estamos
precisando, é de mais e mais
liberdades. Será por serem inte-
ligentes mesmo ou, apenas, por
serem egoístas, canalhas e de-
salmados?
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Figueiredo anuncia
emenda liberal

Está decidido, O Presidente João
Figueiredo anunciará, na noite de
amanhã, o envio próximo ao Con-
gresso Nacional de uma ampla refor-
ma constitucional, que se propõe a
ser a mais liberal de nossa história,
porque trará de volta as eleições dire-
tas em todos os níveis, as prerrogati-
vas do Congresso Nacional e indepen-
dência financeira para o Judiciário.

Essa iniciativa, que se concretizará
na primeira quinzena de abril, antes
da votação da emenda Dante de Oli-
veira, não concluirá o ciclo de refor-
mas liberais que o Presidente da Re-
publica pretende incrementar, em no-
me dos 20 anos de revolução e de
todas as suas promessas pessoais, fei-
tas durante a campanha à Presiden-
cia, culminadas com essa célebre fra-
se: "Hei de fazer deste País uma
democracia".

Sim, porque Figueiredo, ainda, até
o final de seu Governo, pretende pro-
mulgar uma nova Constituição onde
se agrupariam todas essas modifica-
ções da emenda a ser enviada proxi-
mamente ao principal texto da Cons-
tituição de 1967. As prerrogativas do
Congresso Nacional, autonomia fi-
nanceira do Judiciário e uma realista
reforma tributária, que devolva o ver-
dadeiro espírito federatista ao País (e
a conseqüente liberdade administrati-
va aos Estados e municípios), comple-
tarão essa nova carta, que se propõe a
ser duradoura, à proporção que aten-
da aos anseios da Nação.

No pronunciamento de amanhã, o
Presidente da República não entrará
em maiores detalhes, nem quanto à
emenda propriamente dita e nem de
seus propósitos de edição de uma
nova Constituição, mesmo porque tu-
do demandará de amplo entendimen-
to. Em razão dessa preocupação, Fi-
gueiredo não se adiantará nem quan-
to à duração do mandato presiden-
ciai, bem como as datas das eleições
nas capitais, estâncias hidrominerais
e municípios de segurança nacional.

O pronunciamento será às 20h30m
através de uma cadeia nacional de
rádio e televisão, marcando o 20'
aniversário da Revolução de 1964.

CALENDÁRIO REALISTA
Calendário à mão, o Governo quer

fixar, com antecipação e segurança,
as futuras eleições, que devem ser
realistas e duradouras. Para isso, são
necessários as escolhas de mandatos
condizentes e que se resolva, por
exemplo, se devem ou não haver
coincidências de todas as eleições, ou
se intercaladas. Irracional são elei-
ções de dois em dois, porque ninguém
- e a própria Nação - suportará des-
pesas tão elevadas. Mas nesse novo
relacionamento, os políticos é que
decidirão.

ELEIÇÕES-86
O Governo está disposto a transigir

para a realização imediata de eleições
nas, capitais e demais municípios.
Apenas ponderará que a data ideal
seria 1986, coincidindo com as de
governadores, senadores e deputados.
Depois, em 1990, haveria nova coinci-
dência, com as primeiras eleições di-
retas de Presidente da República. Os
demais prefeitos e vereadores, que
concluem mandatos em 1988 (nada de
prorrogação) concorreriam a eleições
de 6 anos, para a grande coincidência
em 1994.

O IDEAL
Na hora das negociações, as lide-

ranças devem estar atentas para a
data ideal da coincidência geral de
mandatos. Primeiro, isso só poderá
ocorrer se o mandato presidencial for
de 4 ou 6 anos, a não ser aumentan-
do-se de quatro para cinco anos os
mandatos de governadores, prefeitos,
deputados e vereadores, e de 8 para 10
anos os de senadores. Com tantas
prorrogações e mudanças, o calendá-
rio eleitoral virou um pandemônio.
Daí o bom senso, sob pena de eleições
bianuais.

MANDATO PRESIDENCIAL
No momento, o que o Governo'

mais deseja é a próxima sucessão
presidencial pela via indireta e man-
dato de seis anos. Pode transigir para
cinco anos, justamente para haver
eleições em 1989. Mas aí com a mu-
dança geral no calendário eleitoral,"
visando à tão almejada coincidência
geral que, assim mesmo, só pode ser
conseguida daqui a alguns anos. Com
isso, também se discutirá o tempo do
mandato presidencial, que Figueiredo
admitirá colocar à mesa das negocia-
ções políticas.

ORDEM DO DIA

O Presidente Figueiredo volta a ser
um homem tranqüilo. E isso ele o
demonstrará à Nação, na noite de
amanhã, pelo rádio e a televisão •
Como era de se esperar, além da'
decisão democrática que o País aplau-
dirá, o Presidente pôde, na hora que
quis, pôr ordem na Casa. Já era tem-
po • Agora, se todos obedecerem,
todos ficarão nela "residindo" até 15
de março de 1985. E fora dela, tam-
bém... • Aquele deputado que estava
de olho na cadeira do líder, pode
desistir • Como, também , é bom se
resguardar, aquele outro parlamentar
mineiro que sonhava substituir Abi-
Ackel • Sim, porque, com esse "bas-
ta" do "chefe", ninguém ousará mais
falar pelos cotovelos • Quem pensa
que o senador Afonso Camargo foi ao
encontro do general Ludwig, por sua
livre e espontânea vontade, está mui-
to enganado • Tancredo foi o grande
incentivador daquele diálogo, que só
foi do domínio público, porque isso
também interessava aos propósitos
do governador de Minas Gerais • O
deputado Ulysses Guimarães demo-
rou a entender, mas parece ter chega-
do à realidade • Os acontecimentos
mostrarão que o presidente nacional
do PMDB, mais uma vez, será atrope-
lado pelos acontecimentos • A parti-
cipação do ministro Xavier de Albu-
querque na redação da emenda Fi-
gueiredo foi importante, não só pelos
conhecimentos constitucionais, como
para apresentar as reais reivindica-
ções do Judiciário • Figueiredo quer
passar à história - e o conseguirá.

Brizola quer ordem no comício
Sem a presença da bancada munici-

pai do PDT, o governador Leonel
Brizola reuniu ontem de manhã, no
auditório do Instituto de Educação,
todos os seus colaboradores para con-
clamá-los a participar da organização
do comício pelas diretas, dia 10. O.
governador falou para uma platéia de
mais de 500 pessoas, deixando clara a
preocupação de que o comício não
enverede por outros caminhos fora do
rumo das diretas.

Lembrou a situação financeira do
Estado, dizendo que a responsabilida-
de é da União. "Não fiz nada para o
Governo federal ficar carrancudo co-
migo. O aperto financeiro é muito
grande sobre o Rio", afirmou, acres-
centando que questões desse tipo não
devem ficar centralizadas na União e
por isso é preciso que todos se empe-
nhem na campanha pelas eleições
diretas.

COMISSÃO
Brizola disse que existe uma comis-

são (formada pelas Secretarias esta-
duais e municipais de Administração,
Planejamento e Educação) que está
centralizando o apoio ao comício e
que com ela se pode conseguir
orientações. Mas frisou, que o patri-
mónio público não deve ser colocado
no movimento. Informou ainda que
os transportes públicos, como barcas,
metrô e ônibus da CTC, não serão
gratuitos, para evitar má repercussão.

INCIDENTE
Quando Brizola terminou de comu-

nicar a todos sua decisão de coman-
dar o comício do dia 10 pró-diretas, o
deputado federal Jaques D'Ornellas,
da bancada do Estado do Rio e ex-
sargento do Exército, pediu a palavra
e criticou as Forças Armadas. Visível-
mente irritado o governador cassou a
palavra do deputado, sob a alegação
de que "o momento não aconselha
posicionamentos radicais que possam
reavivar o movimento dos sargentos
no Automóvel Clube, fato considera-
do como a causa' maior da deposição
do Presidente João Goulart". Os pre-
sentes aplaudiram entusiasticamente
o governador.

Sempre em tom contrariado e mos-
trando irritação, Brizola também cri-
ticou energicamente o jornalista Au-
gusto Villas Boas, representante da
ABI no Comitê Pró-Diretas: "Não en-
tendo como um representante oficial
de uma instituição de renome inter-
nacional, como a ABI, pode atacar o
Vice-Presidente Aureliano Chaves
com expressões do mais baixo nível,
acusando-o de "estar em cima do
muro", quando é sabido que Aurelia-
no é abertamente pró-diretas e tem
muitos seguidores em todo o País".

CIVISMO
Explicando a todos os colaborado-

res que a campanha pelas diretas é
um movimento cívico, o governador
disse que não tem importância que
faixas pelas diretas sejam colocadas
por funcionários dentro das reparti-
ções públicas. Enfatizou, contudo, a
questão da ordem: "Todos os que
exercem alguma função de direção no
Estado tém que colaborar para que
essa manifestação se realize em or-
dem. Não podemos dar pretexto aos
que nos espreitam".

Não quis fazer previsão quanto ao
número de participantes no comício
do dia 10, mas disse ter certeza que
será a maior concentração política da
História do Brasil". Ainda durante o
encontro com os colaboradores, co-
mentou que os ex-governadores Faria
Lima e Chagas Freitas são apenas
co-responsáveis pela situação finan-
ceira que a União impôs ao Rio,
enfatizando: "O Governo federal in-
duziu e obrigou o Governo do Estado
a fazer o metrô e pedir empréstimos".

Finalmente, alertou sobre o perigo
das classes média e trabalhadora sen-
tirem que estão sendo usadas como
massa de manobra. Se isso acontecer,
na opinião do governador, essas cias-
ses abandonarão o movimento pró-
diretas. Frisou:

- O comício será para defender as
diretas, não para incentivar greves ou
debater problemas internos do Parti-
do Comunista. Lula pode comparecer,
está convidado. Mas, repito, ele não
vai mais faturar em cima de mim.

PDSp
emen

Vereadores vão ter que amansar
"Eles estão bravos, mas vão ter que

amansar". Foi a reação do governa-
dor Leonel Brizola ao comentar on-
tem o fato de os vereadores do PDT
não terem participado na reunião
convocada por ele para promover a
organização do comício pelas diretas.
Brizola acredita que sejam quais fo-
rem as razões da bancada municipal
para não aparecer, elas não deveriam
prejudicar a questão maior, que é a
das diretas. Vai levar o problema ao
Diretório Regional do partido.

O governador acredita em "influên-
cias maléficas" na bancada incidindo
nas decisões. "Desconfio que esteja
ocorrendo alguma dupla militáncia,
que existam outros centros de mili-
tância independentes do normal, in-
clusive envolvendo companheiros de
bancada que não tém nada a ver com
isso".

De qualquer forma, considera que a
atitude de não comparecer ao encon-
tro foi "insólita e inconseqüente. Não»
soube dizer se a exoneração do secre-
tário de Governo, vereador Emir
Amed, teve ligação com o fato mas
acredita que pode ser, assim como o
recolhimento do Jornal Folha da
Praia. "O melhor método para um

partido democrático é discutir seus
problemas internos com amplo co-
nhecimento de todos". Vai reunir a
bancada, a quem levará suas inquie-
tações a respeito do assunto.

PREFEITO ASSUME
O prefeito Marcelo Alencar quis

explicar a reação de Brizola contra á
bancada do PDT, lembrando que co-
mo foi o governador, quem convidou
os vereadores, a recusa passou a ser
um fato político importante. Alencar
não vê razão para o governador in-
corporar o problema, porque acredita
que o problema é dele, em função da
exoneração de Emir Amed.

A Associação de Moradores e Ami-
gos do Jardim Botânico promove
amanhã um show pelas diretas, no
Parque Lage, às 15h. Já está confir-
mada a participação de João Bosco,
João do Vale, Olívia Hime, Turibio
Santos, Sueli Costa, Roberto Nasci-
mento e do Grupo Vidigal Samba
Show. Está também confirmada a
presença de Eduardo Mascarenhas,
Cristiane Torloni, Otto Lara Resende,
Fernando Torres e outros. Os artistas
são, a maioria, moradores do bairro.
A entrada é franca.

Liszt: ele que explique as ausências^
que "o governador tenha baixado
tanto o nível dos debates e da cam

A crítica que o governador Leonel
Brizola fez, através dos meios de
comunicação, ao presidente nacio-
nal do PT, Luizlgnácio Lula da
Silva, por causa do comício-
passeata, provocou grande reação
dos representantes dos petistas
fluminenses, principalmente do
deputado Liszt Vieira, que foi à
tribuna para protestar e lamentar

panha em prol das eleições diretas".
E concluiu:

- Brizola não tem como criticar a
presença de Lula ou de qualquer
outro líder nas passeatas e comícios
pró-diretas. O que ele tem de expli-
car, e muito direitinho, são as suas
ausências.

Adiada discussão
SODi © 3 C03IIZ30

A bancada do PMDB decidiu, on-
tem, transferir para a próxima terça-
feira a sua reunião-que seria realiza-
da hoje - para discutir o destino da
coalizão estabelecida entre os 16 par-
lamentares e o Governo estadual. A
mudança da reunião foi motivada por
influência das bases contrárias ao
acordo, que não aceitam a política do
governador, que "continua cozinhan-
do em fogo brando a bancada peme-
debista". Cláudio Moacir se avistou
ontem à noite com Brizola, em sua
residência, na Avenida Atlântica, pa-
ra lhe expor o quadro da coalizão e
mostrar que, se não houver uma deci-
são favorável, a coalizão estará fada-
da eo insucesso.

No encontro, que foi solicitado pelo
próprio governador, Cláudio Moacir
abordou também o problema da
composição do preenchimento dos

ede apoio paradão do Goverli w

O presidente do PDS, senador Jo-
sé Sarney, e seu líder no Senado,
Aloísio Chaves, pediram ontem o
apoio da oposição para a proposta
de reforma constitucional que o Pre-
sidente João Figueiredo vai enviar
ao Congresso, na convicção de que
ela somente será aprovada através
de entendimento. Os senadores Vir-
gílio Távora (PDS-CE) e Jutahy Ma-
galhães (PDS-BA) criticaram o pre-
sidente do PMDB, deputado Ulysses
Guimarães, que se opõe à negocia-
Ção com o Governo.

"A emenda do presidente, para ter
viabilizada sua aprovação, deve ser
negociada com todos os partidos.
Não deve ser apenas do PDS. Deve-
mos aproveitar a oportunidade para
dar embasamento constitucional às
instituições políticas que estão re-
nascendo", disse Sarney."A proposta do Governo não será
documento definitivo. Se vem para
negociação, pode ser alterada, por-
que sem acordo não se aprova ne-
nhuma emenda constitucional",
lembrou Aloísio Chaves."É direito que lhe assiste. Mas é
muito egoísmo da parte dele", co-
mentou o vice-líder do Governo,
senador Virgílio Távora, a propósito
da entrevista do presidente do
PMDB à tevê, contrário ao entendi-
mento. "Ulysses cometeu um erro.
Não é como ele disse: a oposição
vota a favor da emenda, o PDS vota
contra. Assim, não passa nada no
Congresso".

O governador do Rio Grande do
Sul, Jair Soares, que retomou na
noite de quarta-feira de Brasília,

onde participou da reunião da Exe-
cutiva Nacional do PDS. disse ter
sentido que "dentro do Palácio do
Planalto reina absoluta unidade e
que graças a ela é que o Presidente
poderá até mesmo anunciar, no seu
pronunciamento do dia 31, o enca-
minhamento ao Congresso Nacional
da emenda restabelecendo as elei-
ções diretas para todos os níveis".

Na opinião do governador gaú-
cho, a partir da disposição do Presi-
dente da República "nós podemos
pensar numa negociação ampla".

SERIA DIA 10
O Presidente Figueiredo vai en-

víar ao Congresso, até o dia 10 de
abril, uma emenda constitucional
propondo o restabelecimento das
eleições diretas para Presidente em
1988 ou 1989, e as de prefeitoa das
capitais e áreas de Segurança Na-
cional para 15 de novembro ou 15 de
dezembro deste ano. Essa iniciativa
foi revelada ontem, no Rio, por um
deputado federal do PMDB flumi-
nense, que recebeu a informação do
líder do Governo, deputado Nelson
Marchezan.

- A emenda está elaborada. Na
intimidade de vários parlamentares
pemedebistas, Marchezan informou
que a dificuldade de ela ser encami-
nhada logo está no dispositivo que
concede ao Congresso o poder de
emitir o voto de desconfiança con-
tra ministro de Estado.

SUBLEGENDA
O líder do PTB no Senado, Nelson

Carneiro (PTB-RJ), lamentou, on-
tem notícias publicadas na Impren-

sa, dando conta de que o PDS nega-
ria quorum à votação da Emenda
Dante de Oliveira, que restabelece
eleições diretas já para a sucessão
presidencial, sustentando ser essa a"pior solução" para o problema.

Considerou, no entanto, positiva e
aplaudiu a noticia de que a anuncia-
da proposta de emenda constitucio-
nal em elaboração pek> Executivo
prevê o fim da sublegenda, um insti-
tuto que, no seu entendimento, fez
sentido quando havia apenas dois
partidos - a Arena e MDB - sendo
agora prejudicial, principalmente
aos pequenos partidos, e quando se
luta pela consolidação do psuripartí-
darismo.

, ESTRATÉGIA
Líderes do PMDB estão alertando

os componentes das bancadas opo-
sicionistas para a nova estratégia do
Planalto para "esvaziar" a campa-
nha popular pelas "Diretas'Já" -a
possibilidade do restabelecimento
imediato de eleições diretas de pre-
feitos das capitais e de eleições pre-
sidenciais em 1988. O líder em exer-
cfcio do PMDB na Câmara, deputa-
do Egfdio Ferreira Lima (PE), por
exemplo, comentou ontem que es-
tão sendo registradas no seu partido"manifestações de repúdio" á tese
do adiamento do pleito direto de
Presidente para 1988. Mesmo assim
ele não descarta a possibilidade dev
um entendimento, "mas somente a
partir do instante em que a oposição
estiver convencida da força da pres-
são da sociedade a favor das "Dire-
tas* Já".

Aureliano condena
DOuGi CGITCi 3IIZ3CIO

"Na medida em que vou aprofun-
dando os contatos com o povo brasi-
leiro e suas lideranças, sinto cada vez
mais se arraigar em mim a justa
compreensão de que é impossível
condenar este Paus nos termos de
uma hipercentralização administrati-
va, da superconcentração de poder e
de uma visão nem sempre realista dos
problemas do homem brasileiro". A
afirmação é do Vice-Presidente Aure-
liano Chaves, numa palestra ontem
para cerca de mil pessoas, das quais
135 prefeitos do PDS, no Centro So-
ciai Urbano, em Xanxere, no oeste de
Santa Catarina, no segundo dia de
visita ao Estado.

O Vice-Presidente chegou a Xanxe-
re pela manhã, para participar da
abertura do II Encontro de Prefeitos
do PDS, promovido pelo diretório re-
gional, contando também com a par-
ticipação de várias lideranças políti-
cas e comunitárias do partido.

Aureliano Chaves deu à sua pales-
tra um conteúdo de crítica à estrutu-
ra do poder no Brasil, lembrando que
sua experiência como governador de
Minas Gerais lhe possibilita dizer que"normalmente o município adminis-
tra melhor os recursos que a União".
Admitiu "ser necessário criar na
consciência do homem público deste
País de que é preciso abrir mão do
poder no interesse do País, que está
acima de qualquer um". Aplaudido de
pé pelos presentes, a cada frase criti-
cando a estrutrua do poder, e alvo de
dezenas de faixas, Aureliano Chaves
acrescentou: "Não é mais possível
continuarmos a assistir a esse fato
constrangedor, no qual os recursos
que constitucionalmente pertencem

aos municípios e Estados são recolhi-
dos pela União, que depois, na devo-
lução, os reduz e impõe entraves bu-
rocráticos".

De volta a Florianópolis, no início
da tarde, Aureliano se reuniu com
empresários de Santa Catarina, na
sede do PDS, onde foi homenageado e
ouviu do presidente da Federação das
Associações Comerciais e Industriais
de Santa Catarina, Victor Moritz, que
o Vice-Presdiente "é o que tem mere-
cido maior credibilidade e confiança
da classe empresarial para ocupar o
mais elevado cargo Executivo da Na-
ção". Moritz enfatizou que"falava em
nome de cerca de 10 mil empresários
catarinenses. À noite. Aureliano Cha-
ves foi homenageado com um jantar
no Palácio da Agronômica, pelo go-
vernador Espiridiáo Amin e convida-
dos, e hoje se reúne com os conven-
cionais na Assembléia Legislativa.
Após conceder entrevista à Imprensa,
retorna a Brasília.

PETRÓLEO
O deputado Paulo Maluf disse on-

tem, em Belo Horizonte, onde iniciou
uma visita de seis dias, que, se chegar
à Presidência da República, os poços
perfurados pela Paulipetro e lacrados
pelo governador Franco Montoro se-
rão reabertos. Ele lembrou que a Pe-
trobrás incluiu a Bacia do Paraná -
uma das áreas onde a Paulipetro
atuou - nos editais de contrato de
risco, mas não citou outras regiões
atingidas pela aventura do consórcio
que criou quando era governador e
que não encontrou petróleo.- Faço votos de que a Petrobrás
encontre petróleo na Bacia do Para-

ná, para desmascarar esses demago-
gos que cometeram o crime de lacrar
alguns poços da Paulipetro, inclusive
com cimento" - disse o ex-
governador paulista.

Maluf fez outra promessa aos con-
vencionais do PDS em Minas, caso
seja eleito Presidente da República:
vai entregar a seus partidários os "300
órgãos federais que existem no Esta-
do". Igual procedimento ele garantiu
que adotará nos demais Estados onde
seu partido perdeu as eleições passa-
das.

PODER
"Partido político que abdica do po-

der não é partido, pois este tipo de
agremiação só é constituído para ga-
nhar o poder. Por isto, em 1984, o PDS
não abre mão do direito de eleger o
futuro Presidente da República, que
lhe foi concedido pela vontade popu-
lar aferida pelas urnas", disse Paulo
Maluf, em entrevista na Assembléia
Legislativa de Minas Gerais.

ANDREAZZA
O ministro Mário Andreazza terá

novos contatos com políticos flumi-
nenses. com o objetivo de prosseguir
as discussões sobre a sucessão presi-
dencial. Andreazza desembarca hoje,
às 10h30m, no Aeroporto do Galeão.

O presidenciável tem encontros
marcados com diversos delegados flu-
minenses. Às 15h, no Hotel Glória,
preside a posse dos membros da Asso-
ciação Brasileira dos Deputados Esta-
duais do PDS. Antes de conversar
com os convencionais pedessistas,
Andreazza se encontra às 17h com o
ministro Jarbas Passarinho.

quadros do segundo escalão, levando
como sugestão a idéia de que o apro-
veitamento dos indicados pela banca-
da não deve ser pelo critério de lista
tríplice. "É necessário o governador
compreender que a bancada não acei-
ta a sua proposta".

Segundo Cláudio Moacir, se este
for efetivamente o posicionamento do
governador, será muito difícil para os
dois partidos conviverem no processo
de coalizão.

O presidente do PMDB, ex-
deputado Jorge Gama, condenou a
maneira como o governador Leonel
Brizola formou o Governo de coali-
zão. Na sua opinião. Brizola está le-
vando a bancada a desfigurar o seu
papel oposicionista, "comprometendo
os companheiros com uma adminis-
tra ção fracassada".

Contra intromissão
BRASÍLIA - O senador Enéas Faria (PMDB-PR) conde-
nou, ontem, a intromissão do embaixador dos Estados
Unidos nos negócios internos do Brasil, "procurando

ditar normas de conduta para os nossos governantes,
infelizmente sem qualquer protesto por parte destes". E
acrescentou: "É incompreensível também, e menos
ainda tolerável, a presença e interferência de Ana
Maria Jul, delegada e representante do Fundo Monetá-
rio Internacional, entre nós, com livre trânsito, e
mesmo precedência, pelos corredores palacianos de
Brasília".

BANCO CENTRAL DO BRASIL

ELIMINE OS PROBLEMAS
DE COLUNA

Governador admite descontentamento
Numa entrevista concedida ontem,

o governador Leonel Brizola falou
dos problemas da coalizão no Gover-
no do Estado, admitindo que há mui-
ta gente descontente com ela, embora
não acredite num ultimato dos depu-
tados do PMDB em relação a deci-
soes. Segundo Brizola, o secretário de
Justiça, Vivaldo Barbosa, esteve pre-
sente à última reunião dos parlamen-
tares pemedebistas e não constatou
nenhuma irritação extremista.

Brizola também falou do sistema
parlamentarista, afirmando que ele"só terá chances no Pafc no dia em
que houver organização partidária.
Do contrário, será a consagração de
uma política de campanário".

NOSSO BARBUDO
O governador espera que suas de-

clarações sobre o pronunciamento do
presidente nacional do Partido dos
Trabalhadores (PT), Lula, durante a
passeata do dia 21 último, não acarre-
tem nenhum tipo de problema para o
comício do dia 10. "Não acho que
tenha ofendido o presidente do PT.

Fiz, na realidade, uma fraternal corre-
ção de rumos e práticas. Já que o
nosso barbudo falou publicamente
dos camelôs, eu tinha que me defen-
der publicamente. Sem ofensa".

Brizola comentou ainda a notícia
de que o Banco Nacional de Desen-
volvimento Econômico e Social
(BNDES) não mais liberaria verbas
para o Estado enquanto a dívida do
Metrô não fosse paga: "Afirmar para
o povo do Rio que os empréstimos do
BNDES ficarão bloqueados é afirmar
que o banco fechou".

PROTESTO
O Diretório Municipal do PDT de

Trajano de Moraes vai procurar o
governador Leonel Brizola para pro-
testar contra o procedimento do se-
cretdrio de Viação, deputado Alberto
Dauaire, do PMDB, e do líder da
bancada, deputado Cláudio Moacir,
que tentaram vetar, junto ao secreta-
rio Vivaldo Barbosa, da Justiça, a
nomeação do médico Luiz Fabiano
Oliveira e Silva para a chefia do Posto
deSaúdedoMunicfyio.

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO REGIONAL DO

RIO DE JANEIRO

COMUNICADO DERJA NQ 84/07

O BANCO CENTRAL DO BRASIL comunica

que fará realizar a TOMADA DE PREÇOS DERJA
nQ 84/05, cujo EDITAL assim se resume:
OBJETO: contratação de serviços de transporte de

material.
DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS: serão recebi

das no dia 16.04.84, às 15:00 horas, na Avenida
Presidente Vargas, 84 - sala 406 - Rio de Janeiro

(RJ).
PARTICIPAÇÃO: somente participarão da Toma-

da de Preços as firmas que, entre outras exigên-
cias estabelecidas no Edital, sejam detentoras
do Certificado de Regularidade Jurídico-Fiscal
(CRJF).

CÓPIA DO EDITAL E INFORMAÇÕES: diária-
mente! na Avenida Presidente Vargas, 84 - loja -

Rio de Janeiro (RJ), das 10:00 às 16:30 horas.

Rio de Janeiro, 26 de março de 1984.

COMISSÃO DE LICITAÇÕES
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Caderneta dá em
março 10,55%

BRASÍLIA - A correção monetária de abril
foi fixada ontem em 10%, p°r meio de
portaria interministerial assinada pelos mi-
nistros da Fazenda, Ernane Galvêas, e do
Planejamento, Delfim Netto. No ano, a
correção monetária acumulada atinge
45,94%, e em 12 meses, 185,2%. O ministro
Ernane Galvêas confirmou que a inflação
de março ficou um ponto percentual acima
do que estimava o Governo.

O rendimento das cadernetas de pou-'
pança, em março, será de 10,55%. O valor
das Obrigações Reajustáveis do Tesouro
Nacional (ORTN) passou de Cr$ 9.304,61
para Cr$ 10.235,07. O valor da UPC (Unida-
de Padrão de Capital), a moeda do Sistema
Financeiro da Habitação e que serve para

reajustar o saldo devedor, será de Cr$
10.235,07, neste segundo trimestre.

Os aluguéis comerciais serão reajustados
em 185,20%, em abril, e quem tiver direito a
restituição do imposto de renda receberá a
devolução já corrigida em 35,63%, também
em decorrência da correção monetária fixa-
da ontem.

O limite de garantia dada pelo Governo e
de isenção para os juros da caderneta de
poupança agora é de Cr$ 35,8 milhões,
equivalentes a 3.500 UPC. Galvêas reiterou
que o Governo continuará mantendo a
política de nivelar o ritmo de variação das
correções cambial e monetária e da infla-
ção, conforme o compromisso assumido
com o Fundo Monetário Internacional
(FMI).

ECONOMIA

Comida subiu 11,7% para o carioca
O índice de inflação real, em março, foi

de 10%, caindo em relação aos 12,3% de
fevereiro, segundo comunicado divulgado,
ontem, pelo Instituto Brasileiro de Econo-
mia (Ibre) da Fundação Getúlio Vargas,
que mediu a inflação em 9,2%, expurgando
os aumentos nos preços do trigo e seus
derivados, ocorridos em virtude dos com-
promissos firmados pelo Governo brasileiro
com o Fundo Monetário Internacional
(FMI).

Mas o grande impacto real no comporta-
mento dos preços este mês ocorreu com o
aumento no custo da alimentação no Rio de
Janeiro, que atingiu o percentual de 11,7%.
Significa que, nos últimos 12 meses, a
comida para o carioca acumula uma alta de
228,6%. No atacado, os gêneros alimentícios
experimentaram, este mês, uma alta de
13,6%, acumulando uma taxa de 310,3% nos
ültimos 12 meses. O custo de vida para o
carioca subiu, na média, 9,7% em março,
índice fortemente pressionado pela excessi-
va alta nos preços da alimentação.

Em seu comunicado, o Ibre informa que a
inflação expurgada, no més de março, foi de
9,2%, "reduzindo para 188,9% a taxa acumu-
lada nos últimos 12 meses". A inflação real,
contudo, de 10% em março, acumula nos
últimos 12 meses uma variação de 229,7%. A
FGV, contudo, para efeito de proclamar
que a tendência inflacionária foi ligeira-
mente atenuada, coteja em seu comunicado

oficial o valor expurgado acumulado
(188,9%) com o de fevereiro (191,2%) e
explica que "os ajustes (expurgos) que
deram origem a esse índice foram processa-
dos, a nfvel dos componentes do índice
Geral, nos preços do trigo e seus derivados
imediatos (farinha de trigo, massas e biscoi-
tos; no índice de Preços por Atacado; e
farinha de trigo, pão francês, pão-de-forma,
massas, bolos e biscoitos, no índice de
Preços ao Consumidor)". Como se sabe, o
aumento de preços desses produtos resul-
tou da retirada de mais uma parcela dos
subsídios concedidos ao trigo, por imposi-
ção do FMI.

O custo de vida para o carioca (índice de
Preços ao Consumidor do Rio de Janeiro),
apresentou uma alta de 9,7% em março,
acumulando a taxa de 191,5% nos últimos
12 meses, segundo o Ibre da Fundação
Getúlio Vargas. A grande pressão foi exer-
cida pelos custos da alimentação, que subi-
ram 11,7% no mês, em conseqüência dos
aumentos do pão francês (19,1%), mas que
tem influência significativa na composição
desse item. Também exerceram forte pres-
são os aumentos do tomate (87,5%), da
cebola (97%), das massas (22,5%), do açúcar
refinado (34%) e da galinha morta, que cada
vez mais perde o privilégio de ser um
produto símbolo de preço baixo, pois outro-
ra as grandes liquidações apregoavam "ver-
dadeiras galinhas mortas".

Liberada a venda de
gasolina aos sábados

BRASÍLIA - O Presidente João Figueiredo
determinou que, já a partir deste sábado, 31
de março, seja autorizada a venda de gaso-
lina em horário normal, pelos postos reven-
dedores de todo o País, e aprovou também a
manutenção do mesmo diferencial de pre-
ços entre a gasolina e o álcool, que é de
41%, anunciou ontem o ministro César
Cais, das Minas e Energia.

Portaria de número 86 do Conselho Na-
cional do Petróleo (CNP) foi baixada ontem
mesmo, para que fosse publicada no Diário
Oficial da União de hoje, e os postos pos-
sam cumpri-la neste fim de semana. Esta
medida modifica o regime de venda de
derivados de petróleo das cidades turísticas,
estâncias hidrominerais e dos rodízios de
postos revendedores nas cidades para aten-
der aos táxis, que vão poder vender gasoli-
na também aos sábados.

Segundo a Portaria 150, de 15 de abril de
1981, os postos das cidades turísticas fun-
cionavam de segunda a quinta-feira em
regime normal, fechavam na sexta-feira, ao
meio-dia, só vendiam óleo diesel e álcool
aos sábados e funcionavam nos domingos
de meio-dia às 20 horas. Na próxima sema-
na, o CNP vai estudar uma nova fórmula
para a venda de derivados nestas cidades e
os rodízios.

A justificativa do ministro das Minas e
Energia ao Presidente Figueiredo foi que
vender gasolina aos sábados praticamente
não influirá no consumo, hoje em dia regu-
lado muito mais pelo preço. A interdição da

venda de gasolina nos sábados entrou em
vigor no dia 2 de janeiro de 1981, e visava
provocar um efeito psicológico na popula-
ção, chamando a atenção para a necessida-
de de se economizar petróleo, bem raro, que
o Pais continua a importar em mais de 50%
do seu consumo e cujo suprimento se
acreditava ameaçado pela guerra do Golfo
Pérsico, entre o Irã e o Iraque.

Para César Cais, este efeito já foi plena-
mente conseguido, sendo oportuno agora
diminuir a pressão sobre uma população"que está muito sofrida". A política de
preços reais para estes derivados de petró-
leo, que foi mantida e que deverá ser
confirmada com um aumento até o dia 15
de abril, induzirá os motoristas a controla-
rem o consumo. Cais disse que não está
havendo sobras de gasolina, porque a estru-
tura de refino da Petrobrás foi modificada
para que esta não seja produzida em exces-
so.

A decisão de manter o mesmo diferencial
de preços entre a gasolina e o álcool, de
41%, foi uma sugestão do ministro da In-
dústria e do Comércio, Camilo Penna. Cé-
sar Cais disse que se reuniu com Penna na
quarta-feira, tendo obtido seu apoio para as
duas medidas em conjunto. Mantido o dife-
rencial, não diminuiria o prestígio do Proál-
cool. Cais discutiu o assunto, ontem, com o
ministro Delfim Netto, do Planejamento, e
foi despachar com o presidente já contando
com as aprovações dos dois ministros.

Dólar a 1.335
O Banco Central promoveu,

ontem, a 18* minidesvaloriza-
ção do cruzeiro este ano. A
partir de hoje, o dólar custa Cr$
1.328 para compra e Cr$ 1.335
para venda. O reajuste foi de
1,8%. Este ano, o cruzeiro já foi
desvalorizado 35,6% e a varia-
ção acumulada nos últimos 12
meses chega a 219,6%.

No câmbio negro, a moeda
norte-americana foi negociada,
ontem, a Cr$ 1,380 para compra
e Cr$ 1.420 para venda, man-
tendo estabilidade desde que o
Governo desestatizou as opera-
ções cambiais. A serem manti-
das, como se espera, essas co-
tações, a diferença entre os
valores do black e do oficial
abrirá, hoje, em 6,37%, a menor
dos últimos anos.
Esforço comum

As perspectivas de reativa-
ção da economia no segundo
semestre foi o tema dominante
da reunião que o ministro do
Planejamento. Delfim Netto,
manteve, ontem, com 13 presi-
dentes de federações da indús-
tria e do comércio de vários
Estados, inclusive São Paulo.
De acordo com informações li-
beradas pelo Gabinete do Mi-
nistro do Planejamento, Delfim
convocou os empresários para
um esforço comum, tendo em
vista reduzir as taxas de infla-
ção.
Guerra do aço
O Governo norte-americano

poderá alterar sua posição em
relação à sobretaxa aplicada
sobre as exportações do aço
brasileiro, segundo prometeu
ontem ao ministro da Indústria
e do Comércio, Camilo Penna,
e ao presidente da Subcomis-
são de Economia da Câmara,
deputado Pratini de Moraes
(PDS-RS), o subsecretário de
Comércio dos EUA, Lionel Hol-
mes, que entrará em contato
hoje com o Governo norte-
americano para tratar do as-
sunto.

E hoje só
Termina hoje o prazo para o

pagamento à vista do imposto
de renda para as pessoas físi-
cas. Os contribuintes isentos e
com imposto a restituir terão
até segunda-feira para entregar
suas declarações.

Wattergate
O deputado paulista Eduar-

do Matarazzo Suplicy previu
ontem que o episódio Coroa-
Brastel se converterá no Wat-
tergate brasileiro, caso o Presi-
dente da República persista no
silêncio diante de fatos e docu-
mentos que evidenciam que os
ministros Delfim Netto e Erna-
ne'Galvêas lhe sonegaram in-
formações, induzindo-o em er-
ro e possibilitando a concessão
de financiamento de Cr$ 2,5
bilhões àquela financeira para
aquisição da Corretora Laurea-"BOLSA

A Bolsa do Rio operou on-
tem em baixa de 0,5%, mas
reagiu no fechamento, ao apre-
sentar alta de 1,1%, com 114,36
pontos. Das 46 ações compo-
nentes, 13 subiram, 16 caíram,
nove permaneceram estáveis e
oito não foram negociadas. Fo-
ram transacionadas 1,32 bilhão
de ações, no valor de Cr$ 5,66
bilhões, 27% menor que o volu-
me do pregão anterior. As
maicres altas: Mannesmann pp
(7,02%), Docas de Santos op
(5,1%), Fertisul pb (4,34%) e
White Martins op (3,9%). As
baixas: Banerj on (19,39%), Ba-
nespa ppe (9,09%), Light os
(6,67%), Petrobrás pn (6,09%) e
Riograndense ppcc (3,79%).

Furacão mata
80 americanos

WINNSBORO (EUA) - Pe-
Io menos 80 pessoas morre-
ram no rastro de 24 fura-
cões que" devastaram casas
e demoliram um centro co-
mercial num raio de 480
quilômetros nos Estados da
Carolina do Norte e do Sul.
As equipes de resgate disse-
ram que esperavam encon-
trar mais vitimas ontem.
"Olhei em volta e vi carva-
lhos sendo jogados contra
nós", disse um pastor pro-
testante cujo carro foi le-
vantado do solo com a fúria
dos ventos. Um motorista
de caminhão morreu quan-
do o reboque de seu veículo
foi soprado fora da pista de
uma rodovia na Carolina
do Sul.

Há centenas de feridos,
alguns gravemente. Os hos-
pitais estão superlotados e
ainda não foi possível obter
o número exato de vitimas.
Toques de recolher - ai-
guns impostos por 24 horas
- foram ordenados em ai-
gumas cidades e há notícias
de saques. Quase 500 efeti-
vos da Guarda Nacional fo-
ram enviados para os dois
Estados. A maioria das
áreas atingidas está sem
energia e as comunicações
estão difíceis. Mais de 1 mil
pessoas estão desabrigadas
em Bennettesville, na Caro-
lina do Sul.

Os furacões sopraram
desde a tarde de quarta-
feira até a noite, atingindo
áreas rurais, cidadezinhas e
cidades desde Newberry, na
região montanhosa da Ca-
rolina do Sul, até as costas
mais longínquas da Caroli-
na do Norte. Esta foi a pior
série de furacões que atin-
giram a região, desde 1974
quando 350 pessoas morre-
ram nos feriados da-Sema-
na Santa em Xenia, no Es-
tado de Ohio, e vários ou-
tros Estados.

ONU se reúne
hoje pela
Nicarágua

NAÇÕES UNIDAS - O
Conselho de Segurança das
Nações Unidas vai se reu-
nir hoje a pedido da Nica-
rágua, que solicitou uma
sessão urgente para anali-
sar os "graves aconteci-
mentos" que ocorrem
atualmente em suas fron-
teiras.ConselhodeSeguran-
ça da ONU decidiu ainda
adiar até segunda-feira o
estudo da queixa apresen-
tada pela Líbia contra os
Estados Unidos, cujo Go-
verno foi acusado de espio-
nar e preparar uma agres-
são contra esse país árabe
do Norte da África.

Atentado a
diplomata faz
outra vítima

ATENAS - Morreu ontem a
funcionáriagrega grave-
mente ferida no atentado
de anteontem em que foi
assassinado o adido cultu-
ral britânico Kenneth
Whitty. Diana Economi-
dou, 59 anos, bibliotecária
do Conselho Britânico, es-
tava sentada ao lado de
Whitty em seu carro quan-
do o assassino desconheci-
do praticou o atentado.

•

INTERNACIONAL

Furacão f« pandemín/o am Aulander (Carolina do Norte)

Tchecos acusam
Wiesenthal

PRAGA - A Tcheco-Eslováquia acusou ontem o mais
conhecido caçador de nazistas do mundo, Simon Wie-
senthal, de ser agente do serviço secreto israelense, o
Mossad. "Simon Wiesenthal não é o famoso caçador de
criminosos de guerra apresentado pela Imprensa bur-
guesa Ele é um destacado agente do Mossad na
Europa, cujas atividades se dirigem particularmente
contra os Países socialistas", afirma o jornal oficial do
Partido Comunista Tcheco, em artigo reproduzido pela
agência de notícias CTK.

O artigo destaca que 
"a lenda de Simon Wiesen-

thal como perseguidor de criminosos de guerra subsiste
apesar da existência de provas de que foi criada
artificialmente", disse a CTK. Consta também do artigo
que Israel pretendeu, depois da 1» Guerra, formar um
Grande Israel que iria desde o rio Nilo, no Egito, até o
Tigre. , ..."Quando os responsáveis pela propaganda sionista
afirmam que as autoridades israelenses continuam a
procurar criminosos de guerra, pretendem desviar as
atenções do genocídio no Oriente Médio, dos campos
de concentração nos territórios árabes ocupados, da
tortura, do terror e dos assassinatos. Outro motivo é
que ainda desperta popularidade junto à velha geração
falar de vingança pelo sofrimento dos judeus durante o
domínio nazista."

Anciã morre com
gás no Chile

SANTIAGO - Subiu para seis o número de mortos no Dia
Nacional de Protesto realizado terça-feira contra o regime
do general Augusto Pinochet. Às quatro vítimas fatais
cuja morte foi divulgada na própria terça-feira somaram-
se a estudante Erika Sandoval, de 15 anos, baleada perto
de uma barricada em Maipu, e Elena Farias, de 85 anos,
asfixiada devido à grande quantidade de gás lacrimogêneo
lançada pela Polícia em Pudahuel.

No mesmo bairro de Pudahuel, um violento incidente
ocorreu ontem de manhã. Um grupo de quatro homens
armados atacou um carro da Polícia, deflagrando um
tiroteio que deixou um dos atacantes mortos e dois
carabineiros feridos. Enquanto isso, era anunciado o fim
do toque de recolher que vigorou durante três dias em
Santiago e Concepción.

Ortodoxo pede
por Antonov

VIENA - O patriarca Máximo, chefe da Igreja Ortodoxa
Búlgara, apelou ao Papa João Paulo II para que ajude a
conseguir a libertação de Sergei Antonov, diretor da
empresa aérea da Bulgária preso em Roma sob a suspeita
de cumplicidade no atentado de maio de 1981 contra o
Pontífice. A agência oficial búlgara BTA disse que o apelo
consta de uma carta do patriarca Máximo. "Estamos
totalmente convencidos de que a voz extremamente
autorizada de vossa santidade poderá contribuir para o
triunfo da justiça", diz Máximo.

Acrescenta que a Igreja Ortodoxa Búlgara evitou até
agora apelar diretamente ao Papa no caso de Antonov,
esperando que "as autoridades judiciárias tomassem me-
didas prontas e eficazes em razão das quais as acusações
seriam retiradas, a verdade triunfaria e Antonov,. agora
detido e sofrendo sem culpa, seria libertado".

COMPANHIA BAPTISTA SCARPA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
C.G.C. 33.353.137/0001-89

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 1883,
REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 1983 A

31 DE DEZEMBRO DE 1983.
ABRANGENDO ÁS OPERAÇÕES DE SUA CASA DE ITANHANDU

ESTADO DE MINAS GERAIS. A SABER:

CIRCULANTE
ATIVO

31/12/83
Caixa 5.343.811,97
Bancos C/Movimento 10.158.062,54
Devedores poi Duplicatas 73.143.626,31
Títulos Descontados
Provisão p/Dev.Duvidosos
Inventários
Adiantamentos a Fornecedores
Salário Família
Valores Mobiliários
Despesa ExercSegiinte
TOTAL DO ATIVO Cl RCUL

fiEALIZÃVEL A LONGO PRAZO
Créditos c/Diretores e Acion.
Valores Mobiliários
Outras Contas Devedoras
TOTAL DO REAL A LP.

PERMANENTE
Investimentos
Part.Pwm.em Outra Sociedades
lnvesLDec.lncent.Fiscais
TOTAL DOS INVESTIMENTOS

-IMOBILIZADO TÉCNICO
Eiíieações & Coretruçoes
Equipo Industrial
Terrenos
Máquinas
Móveis & Utensílios
Veículos & Pertences
Depreciações Acumuladas
TOTAL DO IM0B.TÊCNIC0
TOTAL DO ATIVO PERU
TOTAL DO "ATIVO"

31/12/B2
3.141320,44
3.976.300.24

46.379.596.51
( 27.407.315,00) ( 16.655.342.00)
( 2.194.308.79) ( 1.391.387,90)
113.710.704,60 37.619.758,05

6.629.228.14 1354.026,47
165.648,00 70363,18

22.516.28935 369.824,15
217.800.16 ¦ 923.209,89

202.283.546,98 76.388.869.03

7.405.894,69 3.020.141,17
1.208.754.68 558.154.27
5.757.315.13 6.061.861,78

14.371.964.50 9.640.157,22

4.068.121.34
14.155,00

1.584.198,36
270.385,13

De acordo com a iegislação em vigor e as disposições eslatutárias.vimos submeler è apreciação dos Senhores Acionistas as DEMONSTRAÇÕESFINANCEIRASI do«»™« e""'w

Jo em 31 de dezembro de 1983,referente ao período de 01 de janeiro de 1983 a 31 de dezembro de 1983,abrangendo as operações do n/FILIAL DE ITANHANDU-Minas Gerais.

São documentos que exprimem com exatidão o resultado obtido e a situação econômica e financeira da COMPANHIA.Ficarnos a vossa disposição para quaisquer esclatecimentos que

LUIZ CLÓVIS BRAZ SCARPA-CPFJ30A987.42768 DiratorPriiiidem^JOÃO BATISTA SCARPA PINTO-CPFD41.394.457-34 Diretc-Choto-AFONSOdesejardes.Rio de Janeiro,09 de março de 1984
ROGÉRIO SCARPA PINTO-CPF.012.678.176-15 Diretor ORLANDO FIGUEIREDO SCARPA-CPF.0O3.403.326-20 Diretor.

PASSIVO
CIRCULANTE

finart.a Curió Prazo
Fornecedores
Dividendos a Distribuir
Obrig.Ficais a Recolher
Provisão p/Imposto de Renda
TOTAL DO PASSIVO CIRlV

31/12/83
48.420.300.00
49.259.955,95

18.285.860,39
4.811.015,00

120.767.131.34

31/12/82
18.203.302,40
20.885.467.85

1.417.500,00
10.717.956.49
3.133.243.00

54.337.469.74

4.082.276,34 1.854.583.49

186.767.4? 1,R5
42.607.8)5,73

116.409.164.19
102.251.727,48

9393.197,74
14.078.546.83

(138.865.740.68)
332.342.133,14
336.424.409,48
553.079.920,96

73.738.507,78
15.703.866,38
46.697.459,38
39.851.791,83

3.396.479,32
4.846.165,12

1 46.079.502.331
137.654.76638
139.509.350,47
225.538.376,72

EXIGIVEL A LONGO PRAZO
Finança Longo Prazo
Créditos de Acione Direi.
Créditos Acioanão Diretores.
Outras Contas Credoras
Provisão p/Imposto de Renda
TOTAL DO EXIG.A LPRAZO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

2.233.575,15
17.668.044.42
22.136.152.82
4.319.062,48

24.254.610.00
70.611.444,87

Capital Social 116.802.000,00
Reservas de Capital 183.515.20432
Reservas de Lucros 51.784.702,90
Lucros Acumulados 9.579.437.83
TOTAL DO PATRIMÔNIO UO.361.681.344.75
TOTAL DO "PASSIVO" 553.079320.96

2.233.575,15
14.197.240,90
7.431.44637
5.185.106,77
9.244.684,80

38.292.054.59

59.109.750,00
58.146.925,43

7.872.733,31
7.779.443.65

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 1983

VENDAS BRUTAS DO EXERC.
(-)Vendas Cancdadas e lmp.lnc.
S/As Venda
RECEITAS LfQUIDAS
HCusto dos Produtos e das Merc.
Vendidas
LUCRO BRUTO
(-)Dusp.Oper.,lnd.Financeiras

(4) Outras Receitas Operacionais
RESULTADO OPERACIONAL
(+)Rocailas não Operaricnais

(-)Saldo Deuidor da Conta CMont.
RESULT.EXEROANT.I.R
(-) Provisão p/l .de Ronda
RESULT.LfaEXERCDEPOIS IA
RESULTADO DD EXERCÍCIO

31/12/83
732.065.822.48

139.400.131.30
592.665.691,18

31/12/82
353.232.977,20

67.184.765,18
286.048.212,62

421.869.42238 202.970.678,88
170.796.268,20 83.077.533,74

132.908.852,39
225.538.376,72

170.620.691,17
175.579,03

6.594.707,24
6.770.286,27

604.593,78
7.374.880,05

12.410.325.98
( 5.035.445,93)

5.345.612,75
('1Ò.38I.05868)

79.6)5.048,62
3.462.485,12
2.414.491,21
5.876376,33

215.857,61

Resultado Liquido por Ação
Número de Ações
ULMÜNST.DÜS LUCROS ACLM
Saldo Ari de Lucros Acumü.
(+)Cor.MonLLucros Acumut.

(+)Reversão de Reservas

(i)RísJLlJq.ExacDepois I.R

(

•(Transferência p/Reser. Legal
-ÍDividcndrx a Distribuir

0,73)
14.175.000

7.779.443,65
12.181.052,86
19360.496,51

19.960.496,51
I 10.381.058,68)

9.579.437.83

6.092.83334
2.736.971,15
B.B2Q.BuB,Ü!)
3.113.243,00
5.716.562.09

0,40
14.175.000

1.126.854,83)
1.101.613,28

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS C APLICAÇÕES DE RECURSOS

1-ORIGENS DE RECURSOS
RESULT. Lia DO EXERCÍCIO (
( + lUepreciaçocs
( +) Aumento do Paavu Exig.LP.
( í) ResulLda Correção Monetária
( + (Transi.Prov.l .Renda LP.p/LAc.
( + (Aumento Reserva Capital
( + (Aumento Reservas de Lucros
( + (Alienado do Imobilizado
( + (Alienação de Investimentos

2-APLI CAÇOES DE RECURSOS
Dividendos a Distribuir
Aquisições do Ativo Imobilizado
Aquisições de Investimentos
Aumento do Redizávd LPrazo

AUMENTO CARTAL CIRC.
LÍQUIDO (1-2)

31/12/83
10.381.068,68)
13.558.886,67
17.844.062,83
12.410.325,98 (

14.155,00
29.094.366,05
3.405.633,95

270.385,13 _•-_
66.216.756,93 19.104.583,37

,31/12/82.
57716.56239
6.013.652,62
8.319.018,26
2.736.971,15)
1.537.741,55

254.580,00

2.025.778,30
14.155,00

4.731.807,28
6.771.740,58

59.445.016,35
66.216.756.93

1.417.500,00
784.480,20

1.893,00
6.748.714,98
83527588,28

10.151395,09
19.104.583,3/

VARIAÇÕES NOS COMPONENTES CAPITAL CIRCULANTE

2.228.468,11
1.537.741.55
3.766.209,06
5.716.562,09
9.482.771,75

285.828,10
1.417.500.00

9.5/9.437,83 7.779.443,65

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO NO EXERCÍCIO DE 1983

DISCRIMINAÇÃO

SALDOS EM 31/72/82
Ãurncnio de Capital
Conetiin Monetária
Reserva" &: Incentivos Fiscais

i Reservas de Lucres s/Venda de
Imóveis Dec.Lei 1B92/B1
Resultado Líquido.jjgrçjçjo_
SALDOS EM 31/12/83

59.109.750.00

116.802.000.00

RESERVAS DE
CAPITAL

58.146.925,43 „"57.692.250301

) 83.045.373,66
14.155,00

183.515.20432

RESERVAS DE
LUCROS

7.872.733,31

14.817.603,54

29.094.366,05

51.764.702,90

Lucros
acumulados
7.779.443,66

12.181J0S2.86

(10.381.058,68).
9.579.437.83

132908.852,39

'210.045.029,99
14.155,00

29334.366,05
T10.381ÍI58:68)

361.681.344,75

LUIZ CLÒVIS BRAZ SCARPA-CPFaOA3B7^Z7*« Otrno.fnmómtê

AFONSO ROGÉRIO SCARPA P1NTO-CPF4)1J.«78.17»-1í Diretor

JOÃO BATISTA SCARPA PINTO-CPFD41.394.4S7.34 Dtr«tor

ORLANDO FIGUEIREDO SCAÍIPA-CPFJ003.403.326-2O Dirwtoi

NOTAS EXPLICATIVAS ÁS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Ativo O reu.
Passivo Circu.
Cap.Ciic.Liq.

DATA INICIU
76.388.869,03
54.337.469.74
22.051.399,29

202.283.546,98
120.787.131,34
81.496.416.64

VARIAÇÕES
125.894.677,95
66.449.661,60
59.445.016,35

1')As Demonstrações Financeiras foram elaboradas de acordo com
as disposições da Lei 6.404/76 e Dec.Lei 1.598/77.2?)Os estoques
foram calculados com exclusão do I.C.M.,nos termos do Art.14cb
Lei 1.598/77.39)0 efeito inflacionário da Correção Monetária do Br>
lanço.resultou num saldo devedor de Cr$.12.410.32538(doze mi-
Ihões.quatrocentos e dez mil.trezentos e vinte d cinco cruzeiros e
noventa e oito centavos),como segue.
ATIVO PERMANENTE.

2.481.857,78
209.628.173,68 212.110331,46

Investimentos
Imobilizadol-lDeprecíações
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Cipitãl e Reservas 210.045.02939

EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
Provisão p/Imposto de Renda 14.475.327,45 2.:4.520.357,44
SALDO DEVEDOR DA C0RM0N. 12.410.32538
4^)A Piovisão p/Imposto de renda no valor deCr$5.345.612,75(cin-
co milhões.lrezentos e quarenta e cinco mil.seiscentos e doze cru-
zeiros e setenta e cinco centavos),corrcsponde a duas parcelas a sa
bor:a)Uma parcela a curto prazo.no valor de Cr$.4.81131530,inci-
dente sobre o lucro real da COMPANHIA.incluindo incentivos fis-

^ cais à aplicar;b)A oulra parcela de Cr$.534.597,75 (quinhentos etrinm 
ia e quatro mil.quinhcntos e noventa e sele cruzeiros e setentaeoh
co centavosl.à título de ajuste da nova alíquota de 35% do Impôs
lo de Renda.tendo em vista o lucro inflacionário acumulado atual.
S?)As Depreciações foram calculadas pelo método linear.dentrodo!
limites admitidos pela legislação tiibutáriai^lA Provisão p/Crédi -
tos de liquidação duvidosa foi calculada corn base em 3% do va-
lor de "DEVEDORES P/DUPLICATAS",na data do balanço.7») 0
Capital Social realizado é de D$.116302.000.00(Cento e dezesseis
milhões.oitocentos e dois mil ciuzeiros(,dividido em 14.175j0O0(qua
torze milhSes.cenio e setenta e cinco millações no valor nominal
de Cr!8.24(oito cruzeiios e vinte e quatro cenlavoslcada uma, to-
das ordináiiasnominativas.

Grego avariado
ATENAS - Um navio cargueiro
grego foi avariado ontem de
manhã por um mfssil iraquiano
em frente ao porto iraquiano
de Bandar Khomeini, anunciou
o Ministério da Marinha Mer-
cante. O míssil alcançou a sala
de máquinas do cargueiro Iape-
tos, de 16.320 toneladas, e pro-
vocou um incêndio. A tripula-
ção está sã e salva, informou a
mesma fonte. Foi recolhida por
um rebocador que a transpor-
tou para outro navio grego que
se encontrava na região. O Ia-
petos, que não transportava
carga, segundo o Ministério, já
fora atingido em 9 de dezembro
por um mfssil iraquiano na
mesma região.

Navios de guerra e jatos ira-
quianos atacaram quatro gran-
des alvos navais no Golfo Pér-
sico e derrubaram ontem dois
helicópteros iranianos, disse a
agência de notícias do Iraque.
A ação ocorreu no canal de
Khor Musa, na ponta do Golfo.

O Iraque disse que os dois
helicópteros foram derrubados
no mar quando tentavam res-
gatar as vítimas dos quatro
navios atingidos. Todas as uni-
dades iraquianas voltaram in-
cólumes às suas bases, disse a
agência.

Mondale ataca
NOVA IORQUE - No mais
acirrado debate da campanha
pela indicação presidencial,
transmitido quarta-feira pela
televisão CBS, Walter Mondale
investiu contra Gary Hart por
causa do filme de propaganda

/•eleitoral no qual ele se conside-
ra acusado de querer "matar
garotos americanos", enquanto
o senador acusou seu rival de
mentir repetidamente a respei-
to das posições que defende em
matéria de polftica externa e
direitos civis. Enquanto os dois
candidatos favoritos se engalfi-
nhavam, aproveitando pratica-
mente todas as perguntas para
trocarem acusações, o pastor
negro Jesse Jackson manteve
a calma e finalmente concluiu
que não há muitas diferenças
entre seus rivais melhor colo-
cados.
França: bascos

BAYONNE (França) -O Minis-
tério do Interior proibiu a per-
manência em nove departa-
mentos próximos à fronteira
espanhola de refugiados bascos
espanhóis amparados pelo es-
tatuto político. A medida,
anunciada ontem nesta cidade,
aplica-se apenas aos refugiados
que chegaram à França a partir
de anteontem. Os refugiados
bascos espanhóis deverão se
apresentar, à sua chegada, à
Prefeitura de Pau que lhes en-
tregará uma autorização provi-
sória de permanência de um
mês.

Rumo a Cuba
MIAMI (EUA) - Um homem
falando espanhol, inicialmente
identificado como Severo
Acosta, seqüestrou um avião
da Delta Air Lines 30 minutos
depois que o jato deixou o
aeroporto de Nova Orleans
com destino a Dallas, nos Esta-
dos Unidos, na noite de quarta-
feira. O seqüestrador, que su-
postamente queria visitar sua
mãe em Cuba, ameaçou expio-
dir o avião com 26 pessoas a
bordo caso o Boeing 727 não se
dirigisse ao aeroporto José
Martf, em Havana. Quando o
jato' pousou na capital cubana
na manhã de ontem o seques-
trador foi algemado e retirado
do avião por autoridades cuba-
nas, que confiscaram sua mo-
chila e uma garrafa contendo
um líquido marrom que ele
afirmou ser inflamável. O avião
foi imediatamente liberado e
partiu de volta a Miami onde
aterrou depois de um vôo de 40
minutos.

Moscou acusa
MOSCOU - Uma revista sovié-
tica acusoiL-ontem Israel pelo
envio de especialistas à África
do Sul para o desenvolvimento
de uma bomba de neutrons e
de foguetes Cruise. A revista
semanal Novos Tempos noti-
ciou que os Governos de Preto-
ria e de Telavive estabeleceram
uma comissão interministerial
para elaborar os termos de um
acordo a longo prazo para for-
necer à África do Sul a tecnolo-
gia e as licenças para produzir
armamentos nucleares.

Zucolillo livre
ASSUNÇÃO - A prisão domici-
liar do diretor do jornal ABC-
Color - suspenso temporária-
mente pelo Governo paraguaio- Aldo Zucolillo, foi cancelada
quarta-feira à noite, informou
em sua edição de ontem o diá-
rio Hoy. De acordo com as
informações, Zucolillo recebeu
um telefonema da Polícia,
comunicando-lhe que podia
sair livremente de sua casa.
Com esta disposição policial,
Zucolillo recupera sua liberda-
de de ação, após cumprir ai-
guns dias de detenção no quar-
tel central de Polícia e outros
tantos em prisão domiciliar.

índia: abelhas
NOVA DELI - Uma cerimônia
oficial, na casa da primeira-
ministra Indira Gandtii, foi su-
bitamente suspensa quando
um enxame de abelhas invadiu
o lugar semeando o pânico.
Pouco antes do início da ceri-
mônia - onde um grupo de
escolares devia entregar à
primeira-ministra 16 livros de
literatura hindu - um enxame
de abelhas atacou e picou vá-
rios ministros e acadêmicos,
que não conseguiram escapar
em tempo. Quando alguns dos
presentes tentaram queimar
papéis e panos para espantar
as abelhas, outras atacaram
vindas das árvores dos jardins
da casa, impedindo definitiva-
mente a realização da cerimd-
nla.
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Assalto na Barra dura 2 horas
-DUAS PALAVRAS-

BANDIDO LINCHADO
GUARULHOS - A população do Parque
Jurema, na região de Bonsucesso, cansada
de ser ameaçada e explorada por uma
quadrilha de marginais, decidiu tomar a
justiça em suas próprias mãos: caçou e
liquidou a tiros e facadas o chefe do bando,
Marcelino dos Santos, de 28 anos, conheci-
do por Pedrão. E mais: o grupo de morado-
res do bairro está disposto a proceder da
mesma maneira com os demais delinqüen-
tes chefiados por Pedrão, caso eles não
abandonem o local definitivamente. O cri-
me ocorreu pouco depois das 20 horas de
quarta-feira, quando cerca de 20 pessoas,
armadas com facas, paus e armas de fogo
dirigiram-se à Rua Mirassanga, 146, mora-
dia de Francisco de Araújo, onde Marcell-
no dos Santos se encontrava, vendo televi-
são.

O grupo cercou a casa e exigiu que o
marginal se entregasse. Mas Marcelino
tratou de fugir, depois de ver a massa
enfurecida. Conseguiu sair pelo telhado e
correu para o prédio 76 daquela mesma
rua. Mesmo assim foi alcançado, receben-
do um tiro de calibre 12 nas costas, além
de outros com armas 32 e 38. Òs moradores
do Parque Jurema ainda desferiram mais
de 20 facadas no delinqüente e como vin-
gança cortaram as suas orelhas.

ADVOGADA EXPLICA
A advogada Margareth Machado disse

ontem que o seu cliente Antônio César
Catanhede, preso há uma semana pelo
sargento Rufino, do 22» Batalhão, quando
safa de casa na Favela Nova Holanda, em
Bonsucesso, e levado para a 21» Delegacia,"não é bandido e nunca respondeu a ne-
nhum processo em nenhuma Vara Crimi-
nal do Rio, assim como nunca pertenceu
ao grupo dos Irmãos Metralha", conforme
os policiais informaram à Imprensa. Ela
denunciou que Catanhede vem sendo per-
seguido desde o ano passado pelo sargento
Rufino e soldados Amicusi, Jairo e Gilber-
to, todos do 22° BPM, que no início de 1982
acusaram-no de ter estuprado uma jovem
na favela, tendo ele provado sua inocência.
Margareth entrou com queixa na 27» Vara
Criminal, exigindo a punição dos policiais.

COLISÃO MATA
Terezinha Rodrigues da Silva, de 42

anos, moradora na Rua Professor Joaquim•Ferreira Costa, 48, em Itaguaí, morreu,
ontem, quando, na direção do Monza 83
placa MU 1893, bateu de frente com um
caminhão na BR-101, Km 17 da Rio-
Santos, altura de Itaguaí. A mulher ainda
chegou a ser levada para o Hospital São
Francisco Xavier, naquele município, onde
faleceu.

JATO PROCURADO
PORTO ALEGRE - Dois helicópteros e um
avião Bandeirantes da FAB continuam
vasculhando a Ilha de Santa Catarina e
regiões próximas em busca do "Lear-Jet"
prefixo PT-LCN, que desapareceu na ma-
nhã de anteontem quando se preparava
para aterrissar no Aeroporto Hercílio Luz,
em Florianópolis. O avião, com capacidade
para oito pessoas, levava dois tripulantes e
dois passageiros: opilotoGenésio Andrade;
o co-piloto Salomão Taluri Filho; o chefe
do departamento financeiro do Banco de
Desenvolvimento do Rio Grande do Sul,
Carlos Bruemann Santos Rocha, e o presi-
dente da AEB Estruturas Metálicas, Almi-
ro Barichello, para cuja empresa estava
arrendado o "Lear-Jet". Segundo informou
no final da manhã o Serviço de Busca e
Salvamento Aéreo do Rio Grande do Sul-
Salvaero, as buscas ao aparelho, que ha-
viam sido interrompidas no início da noite
de anteontem, foram reiniciadas às 16h40m
de ontem. As condições climáticas sobre a
ilha, com chuva leve e nuvens baixas
continuam não sendo favoráveis ao traba-
lho de procura do avião.

CORPO ENTERRADO
O cadáver de um homem preto, em

adiantada decomposição, foi encontrado,
anteontem à noite parcialmente enterrado,
com o ombro direito aparecendo, em um
terreno baldiosituado na Rua Engenheiro
Souza Filho, localidade de Mosema, na
Barra da Tijuca. Bombeiros de Jacarepa-
guá, comandados pelo cabo Lino, estive-
ram no local, juntamente com autoridades
da 16» Delegacia Policial, que desenterra-
ram o corpo. Foi constatado que o desço-
nhecido vestia apenas uma bermuda verde
e estava com os pés e mãos amarrados
com uma. corda. Os policiais não têm
qualquer dúvida de que o homem foi assas-
sinado a tiros e depois enterrado naquele
local. Diligências estão sendo realizadas no
sentido de identificar a vítima e os crimi-
nosos, que estão foragidos.

TENENTE CORRUPTOR
O 1° tenente reformado do Exército, José

Fernando Campos, residente na Estrada
Vicente de Carvalho, 1.179, bloco 15/304,
Conjunto do Ipase, foi preso e autuado na
22» Delegacia por corrupção de menor,
sendo em seguida, removido para a Polícia
do Exército por escolta sob o comando do
capitão José Maurício. O militar foi preso
em flagrante pelo sargento Brum, da pa-
trulha 52-0016, do 16» BPM, quando prati-
cava atos libidinosos com a menor P.R. de
4 anos. Os denunciantes são Gilberto Fra-
goso da Silva e Dorita Silva Simões, mora-
dores na Rua Guatemala, na Penha Circu-
lar, onde se desenrolava a cena de corrup-
ção.

MORTE MISTERIOSA
Benedito Pereira de Assis, de 29 anos,

residência ignorada, identificado através
de um registro de perda de documentos
feito terça-feira última na 5» Delegacia
Policial, foi encontrado morto, com dois
tiros, no final da noite de anteontem, na
calçada do lado externo da usina de abas-
tecimento da Cedae, na Avenida Francisco
Bicalho. O cabo Brum e o soldado Nunes,
da RP 54/1018, do 4» Batalhão da Polícia
Militar, estiveram no local do homicídio
acompanhados do detetive Araújo, da 8»
DP, iniciando investigações para elucidar o
crime que está em mistério.

MUITOS TIROS
O traficante de tóxicos Antônio Carlos

Soares Leal, de 22 anos, que residia na Rua
Capitão Pereira, 92, Bairro Ouro Preto, em
Comendador Soares, foi encontrado mor-
to, ontem à noite, com vários tiros pelo
corpo. Ele estava caído na Rua Josefa,
esquina da Rua Mário Pinote, em Comen-
dador Soares. A vítima, foi identificada por
sua irmã. Elizabeth Soares Leal, de 28
anos, que contou ao detetive Álvaro, da
56» Delegacia Policial, que Antônio estava
envolvido com traficantes de tóxicos.

PINTOR ASSASSINADO
O pintor de automóveis José Ricardo de

Sousa e Silva, de 23 anos, morador na Rua
Álvaro de Mendonça, 106, em São Mateus,
São João de Meriti, após discutir com um
homem desconhecido, cuja identidade está
sendo levantada pelo delegado Renè, da
64» Delegacia Policial, foi por ele executa-
do com três tiros, nas proximidades da
torre da Light, Bairro Portugal Pequeno,
em São João de Meriti. A Polícia está
investigando.

CARRO ROUBADO
Volks amarelo, ano 79, placa de Feira de

Santana-BA (FX 2566), roubado na Praia
do Flamengo, na madrugada do último dia
27. Pedimos a quem encontrá-lo por aí a
gentileza de avisar à Polícia, na 9» DP,
onde a ocorrência está registrada (Tel.:
245-4593).
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VARGAS JÚNIOR

Durante duas horas os morado-
res de três apartamentos do Ediff-
cio José Leandro, da Praça José
Bernadino, 116, na Barra da Tiju-
ca, viveram a amarga experiência
de permanecer à mercê de quatro
assaltantes armados de revólveres
que se apoderaram de quase Cr$
30 milhões em jóias e outros obje-
tos de valor.

Os bandidos, todos jovens, quei-
mados de praia e de vocabulário
perfeito - um se disse estudante
de Economia - carregaram, inclu-
sive, dois revólveres, um deles
municiado com balas dum-dum. O
assaltante que parecia comandar
o grupo beijou a arma carinhosa-
mente, sorriu elogiando a muni-
ção e prometeu dispará-la na testa
de um homem que ele tem marca-
do para morrer. A fuga foi no
Chevette de um dos moradores,
mas também havia duas motoci-
cletas na empreitada.

A CHEGADA
Eram exatamente 15 horas

quando José Augusto Leandro, de
21 anos, morador da cobertura 01,
chegou no prédio, no Chevette

YV 8459. Ao estacionar o carro
na garagem, teve a atenção des-
peitada por um dos ladrões, que
pediu para beber água. Pressen-
tindo um assalto, José Augusto
mostrou o tanque e tentou manter
a calma. Logo em seguida foi ren-
dido, juntamente com o porteiro
José Camelo do Nascimento, de 40
anos, e levado para a casa deste
último, que fica no térreo. Ali, a
mulher do porteiro, Maria de Je-
sus Monteiro, e uma filha de três
meses também foram obrigadas a
ficar sob a mira dos revólveres.

Enquanto um dos assaltantes
vigiava a família de José Camelo,
os outros três seguiam com José
Augusto para a cobertura, onde
passaram a ameaçar o rapaz, per-
guntando onde estava o ouro."Como eu não sabia onde minha
mãe guardava o grosso das jóias,
apontei para o local onde tinha
algumas da minha irmã. Quando
os bandidos encontraram o revól-
ver de meu pai, de calibre 38
reforçado, carga dupla, senti que
ali estava a minha salvação, pois o
que parecia-ser o chefe, passou a
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Ch/cáo voltou disposto Isaias é o maior rival

Chicão de volta ao
morro tiroteia e

mulher sai baleada
Francisco de Assis Vieira de 39

anos, vulgo Chicão, que saiu há uma
semana da Penitenciária Lemos de
Brito, onde cumpriu pena por tráfi-
co de tóxicos, voltou ao Morro do
Borel, na Tijuca, e vem desenca-
deando uma verdadeira guerra para
a retomada das bocas-de-fumo do
local. Ontem, em nova fuzilaria no
lugar conhecido por Terreirão Chi-
cão duelou com o bando de Isaias
Costa Rodrigues, de 22 anos e Ar-
naldo Pereira dos Santos, 24 horas, o
Jangada, tidos como donos do mor-
ro, saindo ferida com um tiro no
peito, altura do coração, Nailde
Araújo Limeira, de 48 anos, que foi
socorrida e deixada na portaria do
Hospital da Ordem 3' da Penitência,
na Rua Conde de Bonfim, na Usina.

Com a notícia do tiroteio entre as
duas quadrilhas no Morro do Borel,
na Rua São Miguel, o delegado Go-
dofredo César de Matos, o inspetor
Valter e os escrivães Carlinhos e
Maulais, da 19' Delegacia, subiram
o morro. Lá já estavam os Patamos
52-0206, com o sargento Evandir, e
52-0212, com o Tenente Fogaça e
sargento Freitas, do 3V BPM, que
vasculharam toda a área a procura
de um cadáver de mulher - seria a
mulher que foi socorrida - mas ob-
viamente nada encontraram.

MACONHA
Na batida foram encontradas 100

trouxinhas de maconha acondicio-
nadas num saco plástico escondido
no mato. Os soldados Coutinho, Pin-
to e Gilvánio, que acharam o tóxico,
tinham atravessado do Borel para o
Morro da Casa Branca, este último
domínio dos traficantes Ronaldo,
Cimar, Bolha e Banhares, que tam-
bém disputam o comércio da erva
com a quadrilha de Isaias, Jangada,
Tiquinho, Jiló e Feijão.

Francisco de Assis Vieira, o Chi-
cão, por seu turno, que era dono do
tráfico antes de ser preso (responde,
ainda a três processos por assaltos a
mão armada, dois por tráfico de
tóxicos e cinco por porte de arma) e
ganhou liberdade há uma semana,
ao retornar ao morro para retomar
suas bocas-de-fumo encontrou os
dois bandos contra ele: Isaias e Jan-
gada mandando no Borel, Cimar e
Ronaldo na parte do Morro Casa
Branca. Antes tudo estava em paz,
mas agora, com Chicão solto, os
tiroteios são constantes.

O delegado Raul de Castro, de
plantão na 19a Delegacia, está em
diligências para saber quem prestou
socorro à mulher e a deixou na
portaria do hospital.
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alisá-lo e falar que as balas dum-
dum já tinham endereço certo",
contou. José Augusto. Além das
jóias, os bandidos roubaram vá-
rias máquinas fotográficas, uma
filmadora e um vídeo-cassete.

LUVA BRANCA
Após saquearem a cobertura, os

marginais obrigaram José Augus-
to a ir para a casa do porteiro.
Momentos depois, o filho do mo-
rador do apartamento 101 descia
para ir brincar e também foi rendi-
do, sendo levado para o mesmo
local onde já estavam os outros
reféns. O que parecia ser o líder
dos bandidos, passou a interrogar
o porteiro perguntando como se
chegava aos outros apartamentos.
José Camelo informou então que
somente José Augusto estava em
casa; os outros haviam saído. Cal-
çando uma luva branca, o margi-
nal mandou que ele parasse de
mentir e apanhou uma faca, afir-
mando que o mataria se ele não
dissesse a verdade.

Nervoso, Bruno, de 12 anos,
contou que o pai, o industrial
Armando Fernandes Rodrigues,

PMs encontraram mnít» maconha no room>

estava em casa vendo televisão,
enquanto a mãe dormia. Imediata-
mente três ladrões subiram para o
101 e ali passaram a saquear o
apartamento, roubando jóias e Cr$
50 mil. Novamente obrigaram os
moradores a irem para a casa do
porteiro. Dois filhos e um amigo
do industrial, que chegavam ao
prédio também foram obrigados a
entrar na casa de José Camelo.

Não satisfeitos, ainda, os ladrões
permaneceram no edifício, aguar-
dando a chegada de mais morado-
res. Valéria Garcia Aguiar, mora-
dora no apartamento 202, que
chegou com um casal paulista, foi
imediatamente rendida, assim que
estacionou o carro. De sua casa,
os marginais levaram jóias, apare-
lho de vídeo-cassete, máquinas fo-
tográficas, um revólver e Cr$ 100
mil. De sua amiga Mary Virgínia
Azevedo, os bandidos roubaram
jóias, Cr$ 200 mil em dólares, Cr$
1.250 milhão. Depois de trancarem
todos na casa do porteiro, fugiram
no Chevette de José Augusto, pro-
metendo abandonar o carro em
Jacarepaguá.

Roubo de fio pára
tráfego de trens

J. "'":M

Além dos menores,foram presos Basíl/o. Manoe! e Jorge AnHnio

Com a prisão de três adultos e dois
menores que vinham há tempos rou-
bando fios de comunicação e sinaliza-
ção para retirar cobre e alumínio
para vender em ferros-velhos, fato
ocorrido, na madrugada de ontem em
um alojamento desativado do Metrô,
mas invadido há três anos por inúme-
ras pessoas que ali passaram a residir,
policiais da Rede Ferroviária Federal
apreenderam um caminhão cuja car-
roceria foi lotada do material, rouba-
do entre as estações de São Francisco
Xavier e Mangueira.

A ação empreendida pelos ladrões,
ontem, de madrugada, afetou consi-
deravelmente o tráfego de trens, prin-
cipalmente os do ramal de Belford
Roxo -que ficou totalmente paralisa-
do até a manhã de ontem -, assim
como o ramal de Japeri que, precária-
mente, passou a funcionar através de
papeletas. Isto porque o controle do
tráfego náo pôde mais ser coordenado
pelo centro seletivo.

LADRÕES

Levados para o Posto Policial da
Rede, na Gare D. Pedro II. os ladrões
foram identificados como Basflio Go-
mes de Brito, de 31 anos, Manoel José
da Silva, 24 anos, Jorge Antônio Silva
Santos, 22 anos e os menores, DTS de
11 anos, e AMSD, de 13.

Os cinco residiam em um alojamen-
to do Metrô erguido na Rua São
Francisco Xavier, em Mangueira, on-
de moram diversas famílias que inva-
diram o local mas não ocuparem dois
alojamentos que estão servindo de
depósito para materiais. Basflio Go-
mes de Brito, que se diz ourives de-
sempregado, disse que começou rou-
bando janelas e bascuiantes perten-
centes ao Metrô, guardados no depó-
sito, e posteriormente mancomunou-
se com os outros, passando a roubar
fios de comunicação e sinalização da
Rede. Explicou que o encapamento é
queimado, sobrando grande quanti-
dade de alumínio e cobre que são
vendidos, segundo ele, em ferros-ve-

Artimanhas de
um velho galo

lhos localizados nos bairros de Pedre-
gulho e Maria da Graça.

DISPOSITIVO

O agente especial de segurança
Ivan Inácio da Silva, que comandou
a operação que ocasionou a prisão em
flagrante dos quadrilheiros, auxiliado
por mais 15 guardas ferroviários, con-
tou que existe na Rede Ferroviária
Federal um dispositivo eletrônico que
acusa qualquer irregularidade, princi-
palmente quando há cortes de fios.
Nesses casos, o dispositivo indica ra-
pidamente o local onde os ladrões
estão operando, acionando também
os policiais, conforme aconteceu na
madrugada de ontem. Ivan disse que
quando chegou entre as estações de
Mangueira e São Francisco Xavier,
sentiu forte cheiro de fumaça, apurou
o olfato e conseguiu surpreender Jor-
ge Antônio da Silva Bastos, que des-
cia de um poste segurando na mão
direita um alicate. Jorge Antônio de-
nunciou os demais componentes do
bando, indicando o local onde eles
armazenavam os fios roubados, en-
contrados no alojamento do Metrô.
em Mangueira.

NO CAMINHÃO

Havia tanta quantidade de fios rou-
bados dos setores de sinalização e
comunicação da Rede que foi neces-
sário transportar toda a prova mate-
rial do crime na carroceria do cami-
nhâo de placa, RJ-XV 7296, apreendi-
do no local, conduzido inicialmente
para o posto policial e posteriormente
para a 17» Delegacia Policial, de São
Cristóvão. Alf, os maiores foram au-
tuados e trancafiados no xadrez e os
menores levados para a Divisão de
Segurança e Proteção ao Menor, na
Rua do Lavradio, no Centro. O vulto-
so roubo praticado pelos quadrilhei-
ros causou transtornos consideráveis
aos usuários do ramal de Belford
Roxo e de Japeri (passou a funcionar
com deficiência) que foram obrigados
a viajar de ônibus para chegar em
seus locais de trabalho.

O 

galo velho olhou para o
gatinho novo que acabara
de chegar e falou:

Eu sei que você vai tomar
conta do terreiro e que eu devo
partir, talvez até para servir de
canja pro nosso patrão.

Essa é a vida, meu velho.
Eu sei, também já fuigalarote,

cheio de vida, era o orgulho da
casa e marido de mais de 30
galinhas. Um harém perfeito.

Sim, eu sei, mas afinal o que
você deseja com esse papo?

Seguinte: eu gostaria de sair
daqui com dignidade, deixar uma
boa imagem entre as galinhas.
Não vejo vantagem em você que-
rer me desmoralizar. Afinal, so-
mos da mesma raça e da mesma
classe.

Isso é verdade, mas eu só
quero que você vá embora. Qual é
a sua proposta?

Vamos apostar uma corrida.
Pode ser daqui até a porta do
galinheiro grande.

Mas você vai perder, meu
velho.

Eu sei, mas as galinhas verão
que eu lutei até o fim.

-Se isso te faz feliz, eu topo.
E o galinho novo saiu numa

disparada danada. Parecia um
foguete e, atrás dele, arrastando
os pés, o galo velho. De repente
ouviu-se um tiro e o galinho caiu
morto. Na janela, o sitiante asso-
prava o cano da arma e comenta-
va com a mulher:

-Ê o terceiro galinho bicha que
eu mato essa semana. Não conse-
gui ainda um substituto para o
velho e bravo Tutuca...

Silvan corre
risco de ser
O diretor do Instituto Penal Milton

Dias Moreira. José Monteiro de Car-
valho, disse ontem que vai pedir ao
Desipe a imediata transferência de
Silvan Canuto Lemos para uma outra
unidade do sistema penitenciário. "Eu
temo pela sua vida pois. ao liderar
uma fuga que acabou sendo frustra-
da, ele provocou uma revista geral no
presídio e criou uma situação de peri-
go para os outros presos, o que náo é
bem visto pela massa carcerária", ex-
plicou Monteiro.

No entanto, até ontem ele não ha-
via feito solicitação oficial ao diretor
do Desipe, Avelino Gomes, alegando
que, num primeiro momento, preten-
de esperar que o próprio Desipe se
manifeste. "Em caso contrário, vou
fazer um pedido oficial, pois todo
aquele que com uma tentativa de
fuga frustrada provoca uma revista
geral da PM no presidio fica em maus
lençóis com os outros presos. Temo
que Silvan possa ser morto".

As armas usadas por Silvan e seus
companheiros na tentaüva de fuga.
entre elas, uma metralhadora Pazan,
arma exclusiva da PM, ainda náo
foram encontradas. Segundo o dire-
tor, "geralmente, elas são escondidas
em cafofos (buracos feitos nas pare-
des dos cubículos e fechados com
cimento) e é muito difícil localiza-
los".

Um morto e
dois feridos
no acidente

O estudante Luiz Cláudio Portillo
da Silva, de 21 anos, morreu e seus
dois amigos Murilo Gribel Júnior e
Ricardo Luiz Oliveira da Fonseca fi-
caram gravemente feridos, ontem de
manhã, quando o Passat QX 5995, em
que viajavam, caiu do viaduto do
Medanha. que cruza a Avenida Brasil
e dá acesso a Campo Grande. Murilo
e Ricardo sofreram fratura de crânio
e foram levados para o Hospital Ro-
cha Faria, sendo posteriormente re-
movidos para o Hospital Getúlio Var-
gas. Até o final da noite, o estado dos
dois era desesperador.

As causas do acidente ainda náo
foram esclarecidas, mas os policiais
da 35» Delegacia, em Campo Grande,
onde foi feito o registro, suspeitam
que o* Passat, dirigido por Murilo,
tenha sido fechado por um outro
veículo e se desgovernado, caindo do
alto do viaduto. Os três seguiam para
a Universidade Rural, onde estudam
Luiz Cláudio teve morte instantânea
e de nada adiantaram os esforços de
pessoas que passavam no local e ten-
taram encaminhá-lo ao Hospital Ro-
cha Faria.

PNEU FUROU

Na remoção de Murilo e Ricardo,
do Rocha Faria para o Getúlio Var-
gas, aconteceu um imprevisto que
quase provoca a morte dos dois. A
ambulância 241, que conduzia Murilo,
furou o pneu na Avenida Brasi!, pró-
ximo à Avenida Magalhães Bastos,
em Realengo, e ficou parada, junta-
mente com a de número 817. que
levava Ricardo, por mais de meia-
hora. até que o pneu fosse trocado.
Enquanto isso, os dois estudantes
agonizavam e, se a remoção durasse
alguns,minutns a mais, os estudantes
também teriam morrido.

I BI
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HOJE
Será instalado às 19h, na

sede do Sindicato dos Ban-
cários, o I Congresso Re-
gional dos PetroUstas e Pe-
troquinicos dos Estados do
Rio de Janeiro e Minas Ge-
rais, destinado a discutir a
situação da classe.

Sunamam:armadores
desviam empréstimo

- Os empréstimos concedidos pela Superintendência
Nacional de Marinha Mercante - Sunamam - para a
construção de navios, estão sendo utilizados pelos arma-
dores para enriquecimento próprio e, devido às amortiza-
ções demoradas e defasadas, levaram o órgão a ser
reestruturado, a fim de repassar seu incomensurável
passivo para o Banco Nacional de Desenvolvimento Eco-
nômico e Social, BNDES.

A denúncia foi feita pelo presidente da Federação
Nacional dos Estivadores, João Nascimento Rocha. Se-
gundo ele, a pirataria e outras irregularidades praticadas
pelos armadores estão prejudicando a categoria, que vê
seu mercado de trabalho sendo ocupado por pessoas
estranhas ao porto e até por tripulantes de embarcações.

Ele e sete dirigentes da estiva, estiveram, em Brasília,
com o presidente do Senado, Moacyr Dalla, a quem
pediram a instalação de uma Comissão Parlamentar de
Inquérito - CPI - que apure principalmente os financia-
mentos internos e externos aos setores dos transportes
marítimos e da construção naval. Garantem que, desta
forma, ficará comprovado que a maioria dos armadores
adquiriu os navios que possuem com o dinheiro do povo,
através "de generosos financiamentos concedidos pelaSunamam".

- A CPI - argumentam os dirigentes - terá condições
de levantar as inúmeras distorções existentes nas exporta-
ções, cabotagem, navegação interior e nos terminais
marítimos e, ainda, descobrir tudo sobre as tarifas portuá-rias, taxas de estiva, intermediários denominados entida-
des estivadoras, fretes marítimos, afretamentos de navios
estrangeiros e os fundos arrecadados, sua administração e
aplicação, dos quais pouco se sabe.

MERCADO DE TRABALHO
Os dirigentes da estiva foram ao senador Moacyr

Dalla defender o projeto de lei 132/83, que se encontra nas
Comissões de Legislação Social e de Transportes, Comuni-
cação e Obras Públicas.

O projeto propõe a revogação do artigo 22 do Deere-
to-Lei n« 5, de 4 de abril de 1966, reintegrando os
estivadores ao seu tradicional mercado de trabalho na
navegação interior, do qual foram alijados pela prática da
estiva livre facultada aos armadores por aquele dispositi-
vo.

João. Rocha diz que o já restrito mercado de trabalho
da categoria está sendo cada vez mais reduzido porque os
serviços exclusivos dos estivadores vêm sendo executados
pelos tripulantes de embarcações e outras pessoas contra-
tadas esporadicamente pelos armadores, com remunera-
ção nos limites do salário mínimo regional.

No documento que entregou ao senador Moacyr
Dalla, o dirigente estivador vincula os constantes naufrá-
gios ocorridos na Calha Amazônica à sobrecarga a queestão sendo submetidos os tripulantes das embarcações.
Estes são obrigados, depois de várias horas de trabalho
exaustivo, a carregar e descarregar mercadorias nos
portos, tarefas que devem ser exclusivas dos estivadores.

Os dirigentes também mantiveram contato com os
ministros do Trabalho, Murillo Macedo, Transportes, Cio-
raldino Severo, e da Previdência Social, cel. Jarbas Passa-
rinho, tratando de várias questões da estiva.

Pessoal do gás tem acordo
Está definida a questão salarial dos trabalhadores das

empresas de gás liqüefeito do petróleo. O acordo, com
validade retroativa a 1 deste mês, foi assinado ontem,
fixando, além do reajuste com base no INPC - de até
70.9% -, piso salarial de Cr$ 153 mil, acrescido de 30% de
periculosidade para os empregados internos e garantiamínima de CrS 218.700 para os ajudantes de caminhão.

Ronaldo Cabral Magalhães, dirigente do Sindicato
dos Trabalhadores no Comércio de Minérios e Derivados
do Petróleo informa que a convenção coletiva de benefí-cios também foi assinada mas com uma diferença: habi-
tualmente com validade de dois anos, esta vai vigorar
apenas por um ano.

A convenção garantiu abono de férias de 10%, 20%,
48% e 60%, conforme o tempo de serviço dos trabalhado-
res. Também ficaram assegurados salário-família-empresa
na base de 13% do salário referência, horas extras com
acréscimos de 30%, 75% e 100% e estabilidade da gestante
(60 dias) e do trabalhador acidentado (180 dias) após o
retorno ao trabalho.

Hoje, às 15h, na sede do sindicato dos trabalhadores
(Rua México, 11 - 59 andar), Ronaldo Magalhães tem
encontro com os representantes dos empresários das
distribuidoras de gasolina; terça-feira, às 14h, com os
donos de postos de gasolina. Nas duas reuniões serão
discutidos os novos acordos coletivos de cada setor.

Ciferal elege comissão
Será eleita quarta-feira, de 11 às 12h, a comissão de

representantes dos funcionários da massa falida da Ciferal
Comércio e Indústria, que terá a tarefa de colaborar com o
síndico Alexandre Mandina no acompanhamento do con-
trato firmado com a Companhia de Transportes Coletivos- (que prevê a fabricação de 135 ônibus), dos depósitos
bancários e demais atividades financeiras da empresa.

A eleição será promovida pelo Sindicato dos Metalúr-
gicos e, de acordo com o dirigente da entidade, Oswaldo
Pimentel, apenas uma chapa se inscreveu para concorrer,
composta por Arlindo Moraes, Argeu Lima, Maillon Tava-
res, Antônio Patrício, Leonan Santiago e Luís Gadelha.

Pimentel esteve reunido, semana passada, com um
grupo de 25 empregados da empresa, que atua com cerca
de 300 operários. O síndico também compareceu e marcou
novo encontro para o dia 16, quando definirá datas e
critérios para pagamento dos créditos trabalhistas.

DENÚNCIA
Pimentel denunciou que a Emaq Magé, fábrica delocomotivas, além de demitir mais de 30 operários, marcou

três datas para liquidar os débitos trabalhistas e nãoefetuou o pagamento. O sindicato deverá ingressar naJustiça do Trabalho para defender os direitos dos traba-lhadores.
Paralelamente, a Emaq Ilha do Governador reluta em

pagar a diferença salarial relativa ao último acordosalarial. O dirigente quer um encontro com a direção daempresa para tratar da questão.

Securítário quer negociar
Os securitários das corretoras e distribuidoras de

títulos e valores e do setor de previdência privada fechada
aguardam a resposta dos empresários às reivindicações
que visam renovar o acordo coletivo de trabalho, a partirde abril. Álvaro Faria de Freitas, presidente da Federação
Nacional dos Securitários e vice-presidente do sindicato
do Rio, anunciou para o dia 4 o primeiro encontro com os
patrões das corretoras.

A categoria reivindica qüinqüênio de Cr$ 20 mil,
salários-ingresso de Cr$ 120 mil (escritórios) e Cr$ 100 mil
(portaria e assemelhados), ticket de alimentação de Cr$ 2
mil diários e pagamento em dobro no feriado da terceira 2*
feira de outubro (data consagrada à categoria), além de
outros direitos.

-MOVIMENTO NOS SINDICATOS-
Construção civil

Foi inaugurada ontem a
nova sede da Federação
dos Trabalhadores nas In-
dústrias da Construção Ci-
vil, presidida por Arnaldo
Rodrigues Coelho. A fita
simbólica de abertura da
sala 1901 foi cortada pelo
delegado regional do Tra-
balho, Luís Carlos de Brito,
e pelo presidente do TRT,
juiz Simões Barbosa. Na sa-
Ia 1922, cortaram a fita o

vice-presidente do TRT,
Geraldo Octávio Guima-
rães e o vereador Túlio Si-
mões.

Arquitetos
Está aberto o prazo para

inscrições às eleições do
Sindicato dos Arquitetos,
que se realizarão de 2 a 4 de
junho. Os interessados de-
vem comparecer à secreta-
ria da entidade para maio-
res informações.
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Equipamentos de que hospitais precisam estão apodrecendo

Material hospitalar
está virando lixo

O Departamento de Apoio da Se-
c reta ria Municipal de Saúde, que de-
veria recuperar os equipamentos dos
hospitais do Rio, se transformou num
grande cemitério de incubadeiras, ge-
radores, aparelhos de ar condiciona-
do, geladeiras, maças, camas, arma-
rios, ventiladores e todos os tipos de'
materiais hospitalares caríssimos, in-
clusive equipamentos de odontologia.

A constatação foi feita ontem por
uma comissão de vereadores da ban-
cada do PDT. Maurício Azedo, presi-
dente da Câmara Municipal, Sidnei
Domingues, líder da bancada, Rober-
to Garcia, Paulo Emílio, Márcio Gui-
marães, Antônio Pereira e Luiz Henri-
que ficaram chocados com o que
viram: milhões de cruzeiros saídos
dos cofres públicos, em equipamen-
tos, apodrecendo, virando lixo.

OBJETIVO
Segundo Rui José Bráulio de

Aguiar, que está respondendo interi-
namente, há uma semana, pelo depar
tamento (Rua Ana Néri, 1.552), aque-
le órgão é o espelho dos 65 estabeleci-
mentos da rede municipal de saúde.
As causas são muitas e têm como
origem, na opinião de Maurício Azé-
do, "todo um sistema de corrupção
surgido em todos os setores da vida
pública, nesses vinte anos de Governo
militar".

- Temos que estabelecer uma nova
ética de defesa do dinheiro público,
acabar com isso - disse.

A comissão que vistoriou ontem o
Departamento de Apoio da Secretaria
Municipal de Saúde foi formada na
última reunião da bancada do PDT.
Ela fez um levantamento geral do
órgão através de uma visão concreta
dos problemas, a fim de reclamar
providências. "É inexplicável, depois
de um ano de Governo, esse quadro
de inércia em relação aos interesses
públicos", desabafou Maurício Azedo

SEM SURPRESA
A comissão chegou ao departamen-

to às 10 horas. "Não tivemos a surpre-
sa de encontrar ninguém trabalhan-
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Operários provam que nSo têm culpa. Não há dinheiro

do", ironizaram os vereadores, o quemexeu com os brios dos operários.
Não fizeram por menos. Provaram
que não têm culpa:

- Não podemos fazer nada se o
Estado e o município não têm verbas
e está tudo parado por falta de mate-
rial de trabalho, como peças de repo-
sição e ferramentas - alegou Arides
Chaves, eletricista há 17 anos do mu-
nicípio, com salário de Cr$ 62 mil. Ele
denunciou que, para poder trabalhar,
teve que fazer suas próprias ferra-
mentas. \

Além do baixo salário e da falta de
material, eles reclamaram também da
falta de adicional de insalubridade,
tendo em vista que trabalham com
equipamentos hospitalares não esteri-
lizados, com fogo, tintas, ácidos e
outros elementos químicos. Os verea-
dores do PDT reconheceram que não
há um mínimo de incentivo ao traba-
lho.

Enquanto faltam equipamentos nos

hospitais, estão ali, às vezes devido a
um pequeno defeito, há um, dois, três
e mais anos, incubadeiras, maças,
camas, aparelhos de raios-X, nebuli-
zadores e centenas de outros equipa-
mentos.

O Departamento de Apoio da Se-
cretaria Municipal de Saúde conta
com as divisões de Suprimentos.de
Técnica, de Manutenção e de Oficina
e com 581 funcionários, a maioria na
ociosidade. Para atender todos os
hospitais, postos e centros de Saúde
do município, dispõe apenas de duas
viaturas.

Na Divisão de Suprimentos, que
estoca e entrega todo o material utili-
zado pelos médicos, desde o simples
esparadrapo até o aparelho de raios-
X, muita coisa está perdida, devido ao
abandono e à péssima instalação. A
comissão encontrou, por exemplo, ro-
los de gazes comidos por cupim e
montes de algodão amarelados pela
poeira.
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ATENÇÃO IMEDIATA
PARA A CALVÍCIE

ALASTRANTEP
que pode ser detida

se atacada em tempo
PERIENCIA

E SUCESSO-LANE
Consultas inteiramente GRÁTIS

CENTRO:
PÇA. 15 DE NOVEMBRO, 38-A,
T> ANDAR -S/76 -RJ -TEL.: 232-4574 \j

COPACABANA:
AV. N.S. COPACABANA, 807
S/701-TEL. 255-6243

De 2? à 6* feira de IO as 19hs
AOS RESIDENTES NO INTERIOR:

Marque seu caso nos retangulos abaixo.
Remeta-nos este onuncio, e aguarde resposta

Caspa?D Queda?L01Cabelo ralo?tZlSeborréia?a

VIMPORTANTE 1 temostambém um
\I DEPT» FEMININO E NOSSO TRATAMENTO É O ÚNICO

QUE FAZ NASCER CABELOS
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LM. ADMINISTRAÇÃO E
PRODUÇÃO DE VÍDEO

• FILMAGENS E EDIÇÕES *
Unidades de Produção com Câmaras Profissionais e Gravadores U-MATIC.
• Produções e Filmagens com Câmeras VHS Sistemas NTSC e PAL-M.

a Copias e Transferências de Fitas U-MATIC para VHS e Vice-Versa.
• Locação dt Equipamentos Profissionais e Amadores.

Visconde de Piraiá, 547 sala 1013 - 294-8548.

Alunos ocupam
universidade

em Natal
NATAL - "E eu, posso ficar
aqui?" Perguntou o reitor
da Universidade Federal do
Rio Grande do Norte -
UFRN, Genivaldo Barros,
aos estudantes, quando eles
decidiram transformar o
seu gabinete numa sala de
comando. O ato foi resul-
tado da invasão que cerca
de 440 alunos da UFRN fi-
zeram ontem ao prédio da
reitoria, tomando todas as
suas salas e destinando-as
a improvisados "centros
acadêmicos". O motivo da
invasão: protesto contra a
Portaria 62/84 do MEC e o
aumento nos preços das re-
feições do restaurante uni-
versitário.

Os estudantes chegaram
à reitoria no começo da
manhã, portando faixas e
pregando cartazes nas pa-
redes e ocupando «* salas e
birôs.

APOIO
BRASÍLIA -O Conselho de
Reitores das Universidades
Brasileiras, após uma reu-
nião de todos os reitores
das universidades federais,
realizada ontem, em Brasí-
lia, divulgou nota oficial
em que manifesta seu apoio
às medidas legais tomadas
ou que vierem a ser adota-
das nas instituições univer-
sitárias em defesa da or-
dem, da preservação do pa-.
trimônio e da autoridade.
Segundo a nota do Crub, o
estudante é também res-
ponsável pela manutenção
da ordem e preservação do
patrimônio da universida-
de, e é preciso haver a cola-
boraçáodos que se interes-
sam pela solução dos gra-,
ves problemas que, no mo-
mento, afetam a universi-
dade.
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Guarda-vidas ainda
são policiais civis
A transferência do Corpo Marítimo de Salvamento

para a estrutura da Secretaria de Defesa Civil não implica
exclusão dos guarda-vidas dos benefícios estabelecidos na
Lei n9 218/75 - Estatuto do Policial Civil.

O entendimento foi firmado por um procurador do
Estado através do parecer n9 08/84, referente ao processo
n° E-09/04002/702/83, em que reconhece o direito de viúva
de ex-funcionário, promovido post mortem, à pensão
especial prevista no Estatuto. Diz o parecer:"Assunto: Pensão especial

O Quadro do Serviço Policial Civil instituído pela Lei
n9 256/79 o foi como sendo do Estado do Rio de Janeiro e
não da Secretaria de Estado de Segurança Pública.

Alteração de subordinação de órgãos administrativos
não importa a de especificações (atribuições, responsabili-
dades, natureza, enfim) de cargos de provimento efetivo,
criados por lei, e integrados em quadros, mormente
quando específicos de certas atividades.

Inequívoco o direito de dependente de ex-funcionário
promovido post mortem, por ato de bravura, e com
suporte no Estatuto do Policial Civil, à pensão especial
nele prevista.

Marilene de Oliveira Alves postula, na condição de
companheira do ex-servidor Antônio Carlos Barbosa de
Castro, guarda-vidas/29 Cat., matrícula n9 1153707-3, fale-
cido em conseqüência de acidente em serviço, como
definido no art. 62, I, do Regulamento do Estatuto
aprovado pelo Decreto n9 3.044, de 22 jan 80, a pensão
especial a que faz jus.

Embora o ex-policial tenha sido promovido, post
mortem, por decreto de 30 dez 83 (D.O. de 30 dez 83, p. 19,
l9 Col.), com suporte na legislação estatutária aplicável ao
policial civil, suscitou-se neste processo (fls. 6/6v.) dúvida
sobre ser, ou não, cabível a aplicação dessa legislação,
inclusive da Lei n9 423/81, a Guarda-Vidas que, à data do
falecimento (29 ago 83), tinha lotação em órgão "vincula-
do" à Secretaria de Estado de Governo, ut disposto no art.
11 do Decreto n9 6.635, de 13 abr 83, do que resultaria não
mais poder ser considerado integrante do Quadro do
Serviço Policial Civil.

Dirimida, favoravelmente à requerente, pela diretora
da Divisão de Pessoal da Secretaria de Polícia Civil (fls. 7),
a dúvida que, antes, perfilhara indeferindo o pedido (fls.
6v.), a Assessoria Jurídica, chamada a manifestar-se,
opinou pelo deferimento da pretensão entendendo que "a
Lei n9 256, de 30/08/79, incluía em seu art. 1», letra b,
inciso I, os Guardas-Vidas no Quadro do Serviço Policial
Civil. Posteriormente, o Decreto n9 6.635, de 13/04/83,
vinculou-os à Secretaria de Estado de Governo. Esta
vinculação foi meramente de órgãos e não para os efeitos
administrativos, que continuam a ser da Secretaria de
Estado da Polícia Civil" (fls. 12).

Acompanhada a conclusão expendida, dada a relê-
vância da matéria, de sugestão de audiência desta PGE,
veio-me o processo, por distribuição.

Tem direito a requerente à pensão especial, que se
concede à família de ex-integrantes do Quadro do Serviço
Policial Civil, que foi instituído para o Estado do Rio de
Janeiro, abrangendo as Atividades Auxiliares de Seguran-
ça de Salvamento, constituída das séries de classes de
Inspetor de Salvamento e de Guarda-Vidas (art. I9).

Por definição regulamentar (Regulamento do Estatu-
to aprovado pelo Decreto n9 3.044, de 22 jan 80), "são
Policiais Civis os funcionários legalmente investidos em
cargos de provimento efetivo do Quadro do Serviço
Policial Civil" (art. I9), não se podendo sustentar, conse-
qüentemente, qualquer dúvida sobre a condição de poli-ciai civil do ex-servidor, na data de seu falecimento.

O fato é que a alteração de subordinação de órgãos
administrativos, como a que teve origem no art. 11 do
Decreto n9 6.635, de 13 abr 83, não pode importar a de
especificações (atribuições, responsabilidades, natureza,
enfim) de cargos de provimento efetivo, criados por lei, e
integrados quando específicos, estes, de certas atividades.

Se se pudesse entender em contrário, seria de admitir-
se que os integrantes do Corpo de Bombeiros do Estado do
Rio de Janeiro teriam deixado de ser militares porquetambém transferidos, no mesmo artigo regulamentar, à
supervisão da Secretaria de Estado de Governo...

É inequívoco, assim, o direito da requerente - compa-
nheira de ex-policial, inclusive promovido, post mortem,
por ato de bravura, e com suporte no Estatuto do Policial
Civil - à pensão especial que requer, prevista na mesma
legislação estatutária."

Prioridade para concursado
Professores I estaduais concursados em 76, 78 e 80

recorrem a esta coluna para perguntar aos secretários de
Administração e Educação, Leôncio de Aguiar Vasconce-
los e Yara Vargas, como ficará a sua situação após o
reenquadramento dos desviados de função. Eles alegam
que, de acordo com o CEP, mais tarde esses professores"levarão o tempo de serviço", o que consideram uma"flagrante violação do sistema de mérito dentro do magis-
tério" porque entre os desviados há reprovados no con-
curso de 76 para 29 Grau.

Os professores pedem ao CEP que, ao promover a
redefinição dos critérios para correção dos desvios de
função, conforme decidido em assembléia no Club Munici-
pai, haja prioridade para o pessoal concursado.

EM TEMPO
O presidente do Iperj, Jonas Bahiense de Lyra, come-

morará hoje o primeiro aniversário de sua gestão com a
inauguração do Centro Infantil de Niterói, às llh, no
anexo do prédio do antigo IPS-RJ - Rua Marquês de
Olinda, 15, centro. Oitenta crianças já estão matriculadas
na unidade, que tem capacidade para atender a 240, na
faixa de três meses a cinco anos.

PAGAMENTOS - A Caixa Econômica Federal pagaao pessoal da Delfin, Departamento Imprensa Nacional
(aposentados), IBGE (férias), Diretoria de Finanças da
Marinha. • O Banerj credita os vencimentos do Iperj
(ativos), Corpo de Bombeiros, PMERJ, DER, Iaserj, Tribu-
nas de Alçada e Contas - grupo 08; Alerj - grupo 10; CTC- lotes 06/08; Estado - grupo 08; Jóquei Clube; Coderte -
grupo 05; Colégio Marista São José, Serpro

Correspondência: Mário Mello
Rua Equador, 702

A confiança é
feita no tempo.

Em149 anos de existência, o Mongeral fez
mais do que amparar e proteger milhares de

famílias brasileiras. Fez muito mais. Pagou mais
benefícios de aposentadoria, pensão e pecúlio

do que qualquer outra entidade de previdência pri-
vada. Transformou a previdência supletiva em um
instrumento imprescindível ao bem-estar social.
Mongeral. 149 anos de segurança. Confiança feita

no tempo.

MONGERAL
FUNDADO EM 1B35

RIO DE JANEIRO - RJ - Av. Graça Aranha. 327 - 5° andar
Rua da Quitanda, 62 - Tel.: 221-3210
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As principais estréias da semana
sâo os quatro representantes do turfe
bandeirante que vão participar do
grande prêmio Estado do Rio de Ja-
neiro, primeira prova da tríplice coroa
carioca. Todos são ganhadores em
Cidade Jardim de várias carreiras e
vieram preparados, tendo chegado na
noite de ontem, porém o mais creden-
ciado é Quintus Ferus.

Quintüs Ferus é um filho de Henry
le Balafré, criado no Haras Faxina,
estabelecimento de onde tem saído,
através dos tempos, verdadeiros cam-
peões das pistas brasileiras, entre eles
a notável Off The Way, ganhadora de
inümeras provas clássicas no prado
de Pinheiros e vencedora do GP Brasil
do ano passado, na Gávea, que teve
morte prematura. Quintus Ferus está
pronto para confirmar a tradição da
famosa jaqueta ouro e preto em listas
horizontais, pois chega em excelentes
condições de treino, trazendo baga-
gem recomendável, onde encontra-
mos quatro vitórias consecutivas, en-
tre elas a da milha do GP Ipiranga,
dando início a jornada da tríplice
coroa paulista. Não corri, 'desde no-
vembro, quando chegou deslocado no
Derby Paulista vencido por Imensity
e, agora, aparece na Gávea disposto a
confirmar suas qualidades de milhei-
ro de primeira grandeza. Leva o refor-
ço de Quebra Cabeça, seu irmão pa-
terno, que traz três vitórias e um
recente terceiro lugar nos dois quilo-
metros da grama. Como é um animal
veloz, Quebra Cabeça tentará abrir o
caminho da vitória para o compa-
nheiro.

Lucky Day e Juryman são outros
bons elementos da turma que atua em
Cidade Jardim. O primeiro, também
filho de Henry le Balafré, porém cria-
do no Haras Bandeirante, vai tentar,
pela primeira vez, a esfera clássica e
logo num cenário diferente. Vem de
perder para Quebra Cabeça, nos 1.400
da grama, mas não houve interesse
Dpr Darte dos jóqueis de São Paulo em
vir dirigi-lo, o que nos leva a acreditar
que sua chance é reduzida. Juryman,
por sua vez, descende de Good Bond e
é portador de muitas esperanças, pois
tem seu rendimento acentuado na
pista de grama. Deve, assim, ser enca-
radocom otimismo.

Amanhã, na eliminatória de potros
de dois anos, prova que marca o
início da reunião, encontramos Lord
Júnior e Amir-El-Arab. São inéditos
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Albenzlo Barroso está muito animado com Quinta* Ferus na milha

nas pistas, o primeiro filho de Hang
Ten e, o outro, de Aporema. Pelo que
temos visto, não estão bem adianta-
dos, possuindo trabalhos na base de
65s no quilômetro e devem aguardar
oportunidade mais favorável. Depois,
aparece Hot Archer, um filho de King
Archer, de quatro anos, ganhador de
uma carreira em Cidade Jardim, em
junho do ano passado, nos 1.500 da
•grama. Traz boas colocações depois
da vitória, o que lhe dá muita chance
de vitória neste primeiro contato que
faz com as pistas cariocas. Empireo,
também de quatro anos, vem de Porto
Alegre, onde venceu uma carreira na
areia, mas chegou recentemente, o
que conspira contra as suas possibili-
dades, de vez que carece de melhor
aclimatação. No mesmo caso, está Mi
Bemol, que estréia na mesma carreira
e, também, ganhou uma carreira no
prado de Cristal. Todavia, como é
muito ligeiro, este filho de Rénégat
pode cumprir uma boa atuação no
quilômetro.

DOMINGO
Adorabella e Inamorata Di Te estão

juntas na eliminatória de potrancas
de três anos perdedoras. A primeira é
uma filha de Campeiro que está mui-
to trabalhada, tanto que contou com
a preferência de Edson Ferreira, jó-
quei oficial do Stud Joatinga. Seu
último exercício, nos 1.400 em 92s,
revela estar pronta para uma atuação
destacada. Inamorata Di Te é uma

Resultados da
noturna na Gávea

1» páreo - 1» (1) Crossing Road, R.
Freire - 29 (5) Yonosé, W. Costa -
íVenc. (1) 1,70 - Dupla (13) 3,20 -
Placês (1) 1,40 e (5) 2,90 - Diferenças:

1 e 1 corpos - Tempo: 62s 2/5 -.A
seguir: Cesto, Es Guapa e Nag. Não
correu: Uderaman.
2» páreo - 1« (3) Linda Simone, C.
Lavor - 2" (7) Ambition, J. M. Silva -
Venc. (3) 1,70 - Dupla (24) 2,20 -
Placês (3) 1,20 e (7) 1,40 - Diferenças:
1 e 2 coipos - Tempo: 69s 2/5 - A
seguir: Lady Curuatá, Henelle e Expe-
rience. Não correu: Coisa Linda e
Essenza Divina (retirada). DUPLA
EXATA -03-07 -6,80.

3» páreo - 1° (1) Guida, R. Freire - 2V
(7) Cote Blanche, R. Vieira -Venc. (1)
1,20- Dupla (14) 2,30- Placês (1) 1,10
e (7) 1,40 - Diferenças: 3 e 2 corpos -
Tempo: 61s 1/5 - A seguir: Dagalina,
Pretensa e Caliandra do Sul. Não
correu: Nizza Monferrato.

4» páreo - 1» (1) Ursa Maior, J. M.
Silva - 2» (3) Platinada, J. Pedro F* -
Venc. (1) 2,40 - Dupla (13) 3,00 -
Placês (1) 1,40 e (3) 1,50- Diferenças:
1 e 2 corpos - Tempo: 60s 4/5 - A
seguir: Haridi, Piccola Nera e Dieta.
5» páreo - 1° (6) Degolador, G. Gui-
maráes - 2° (1) Puskhin, I. Brasiliense
- Venc. (6) 3,80 - Dupla (13) 6,60 -
Placês (6) 2,10 e (1) 2,40 - Diferenças:

mínima e mftiima - Tempo: 82 1 /5 - A
seguir: Filhote de Burro, King Parlo e
Makalu. Não correu: Dahlak - DU-
PLA EXATA -06-01 - 14,70.
6» páreo - 1« (8) Tulum, J. M. Silva -
2» (6) Bom Bom, C. Lavor - Venc. (8)
2,60 - Dupla (34) 2,10- Placês (8) 1,30
e (6) 1,30 - Diferenças: 2 corpos e
mínima - Tempo: 61s 2/5 - A seguir:
Achego, Base Son e Big Hand. Não
correu: Kampeão Ten.

7° páreo - 1» (1) My Princelet, E.
Barbosa - 29 (4) Bighorse, A. Souza -
Venc. (1) 1,60 e Dupla (12) 1,60 -
Placês (1) 1,40 e (4) 4,70 - Diferenças:
2 corpos e 1/2 corpos - Tempo: 83s
4/5 - A seguir: Senegal, Prosaico e
¦Herondi - Não correu: Aureliano.

8» páreo - 1° (1) La Tourette, R. Freire
- 2» (7) Auducada, C. Valgas - Venc.
(1) 2,90 - Dupla (14) 2,90 - Placês (1)
1,60 e^(8) 1,50 - Diferenças: 1/2 corpo
e 1 corpo - Tempo: 82s 4/5 - A seguir:
Dandárida, Jiucata e Nostra Dama.
Não correu: Sob Medida.
9» páreo - 1" (3) Haglura, C. A. Maia -
2» (8) Cantaka, A. Souza - Venc. (3)
4,90 - Dupla (24) 6,50 - Placês (3) 2,00
e (8) 1,50 - Diferenças: Vários corpos
e 2 corpos - Tempo: 70s - A seguir:
Quisione, Ajaezada e Xicaneira - Não
correu: Pitter*s Lady. DUPLA EXATA
-03-08-23,00.

Noturna de 2- feira
1» Páreo - As 19h45m - 1.000 metros
CrS 500 mil ^^^ Kg
1-1 Jucá Pibe, J. Pedro F« 4 57
2-2 Bartolomeu, R. Vieira  1 54
3-3 Dé, E.R. Ferreira 2 57" Repeson, A. Machado ?" 3 57
4-4 Nivolo, J. Ricardo 6 57

5 Golf Arabian, J. Aurélio 5 57
2» Páreo - As 20hl5m
CrS 500 mil-Dupla Exato

4-8 Alba Ley, S. Silva 4 57
9 Miss Platina, C.A. Maia 8 55

10 Golden Dream, Juarez Garcia .10 57

6» Páreo - As 22h05m - 1.200
CrS 800 mil - Prova Especial

metros
Kg

1-100 metros
Kg

1-1 Van Kirtá, J. Aurélio 9 57
2 Be Super, J. Queiroz 8 53

2-3 Hasta La Vista, J. Ricardo 1 57
Fascinadora, Juarez Garcia 7 57

3-5 Andança, C.A. Martins 2 57
6 Andate, G. Guimarães 3 57

4-7 Silver Rose, A. Machado F° 5 57
Carona, R. Costa 4 57
Van Monik, J. Freire 6 57

3» Páreo - Às 20h40m - 1.300 metros
Cr$ 400 mil - Início Concurso de 7
Pontos Kg
1-1 Acqua Marina, J. Ricardo 1 56
2-2 Quiet Girl, A. Ramos 2 56
3-3 Maria Helena, J. Aurélio 3 56" Tuyutrila, R. Costa 6 58¦M Waldford, G.F. Almeida 5 57

Peta, J. Freire 4 52
4» Pareô - As 21h05m - 1.100 metros
CrS 400 mil Kg
1-1 Fort James, J.M. Silva .. 5 58

2 Aureliano. P.C. Pereira 1 56
2-3 Serafino, J.R. Oliveira 7 58

4 New Eros, A. Ramos 2 58
3-5 Moquem, J. Ricardo 4 57

Ciclamor, R. Macedo 3 58
4-7 Desert Runner, R. Freire 6 57

8 Enschede, G.F. Almeida 8 55
5» Páreo - As 2Ih35m
CrS 400 mil-Dupla Exato

1-1 Lilially, W. Gonçalves
2 Navarque, J. Aurélio

2-3 Ge, C.A. Martins" Gran Nilo, F. Pereira
3—1 Docimeu, E.B. Queiroz

Folly Boy, J. Ricardo
4-6 Kicker, G.F. Almeida

Chapelco, W. Costa" Jules Court, R. Marques
7» Páreo - As 22h35m - 1.100
CrS 400 mil
1-1 Hyderabad, C. Bitencurt

2 Imbui,J.Aurélio
2-3 Descobridor, L. Silveira

4 Ulterior. R. Marques..
3-5 Puarot, V. Coelho

Layard, A Souza ...
4-7 Kirone, R. Vieira

Marajá, W. Costa ....
Meridiano. C.A. Maia

.8 57
55
53
53
54
56
56
57
58

8» Páreo - As 23h00m - 1.000
CrS 300 mU

metros
Kg

...4 57
.5 57

...1 58
.6 57

.2 57
...7 57

.3 57

.8 57
.. 9 57
metros

Kg
1-1 Hitèr, J.M. Silva 

2 Jacatiráo, R. Carmo
2-3 El Melro, J. Ricardo ..

4 Damamy, L. Gonçalves
3-5 Veg, J.F. Reis

6 Coquelin. I. Brasiliense
4-7 Tardif, C.A Martins ...

8 TioSierra, R. Costa. .

56
.4 56
.7 58
.8 54
.3 58

53
56
57

9» Páreo - A» 23hJOm - 1.000
CrS 500 mil-Dupla Exato

metros
Kg

1.000 metros
Kg

1-1 Paliza. J.F. Reis 58
2 Caliandra do Sul. E. Barbosa ... .9 57

2-3 Tuyumota,J.Ricardo 57
4 Bicharada, J.M. Silva 56

3-5 Irrisória. E.R. Ferreira .3 57
Verluz, R. Marques 56
laera, C.A. Martins 58

1-1 Ninus, J. Ricardo
2 Snow Gyvanchi, E.R. Ferreira

2-3 Jacundá, G. Guimarães
Ecuador, G.F. Silva
Bairro Chie, J. Malta .

3-6 Oueri, I. Brasiliense
Krausinho, W. Costa
Durriel, CA. Maia .

4-8 Chamamento, A. Souza
10 Fribar, I. Lanes 
11 Changueiro, J.L. Marins

57
4 57
2 57

.6 57
10 57
11 57
.3 57

57
,1 57
.7 57

.5 57

reservada do Haras Santa Maria de
Araras e descende de Kurrupako, por-
tanto com raça para pegar bem o
gramado. Vem preparada de Teresó-
polis e é outro nome forte na carreira.
Alarde, potro de três anos, filho de
Ingrato, ganhou uma carreira em
Porto Alegre e, este ano, atuou duas
vezes em Cidade Jardim, onde obteve
um terceiro, falhando na apresenta-
ção seguinte. Veio preparado e deve
ser encarado com respeito, mesmo
porque os adversários que enfrenta
não estão bem credenciados.

Bandellette, Ivory Black, Aceita-
cão, Jolly Jumper, Une Sport e Che
Papusa estão no páreo de potrancas
de dois anos, todas inéditas nas pis-
tas. A melhor é Ivory Black, uma filha
de Tonka que estréia com trabalhos
recomendáveis, o último no quilôme-
tro em 63s, bem. Apresenta, portanto,
muita chance, principalmente pelo fa-
to de ser muito ligeira e pronta de
partida. Bandellette, filha de Xemiur,
vem preparada de Campos, e Aceita-
ção, que descende de Mogambo, tem
trabalhos regulares, na base de 65s.
Joly Jumper foi preparada em parti-
das de 800, a ultima em 51s, sem
impressionar, e a parelha Une Espoir
e Che Papusa ainda está atrasada.
Finalmente Bambolê, de três anos,
aparece num páreo bom, de vez que é
ganhador de duas carreiras em Porto
Alegre. Está na Gávea há três meses,
devidamente aclimatado.

MOSAICO
f1 A entrevista que o vice-presidente
do Jockey Club Brasileiro, Carlos Ve-
lasco Portinho, vai conceder à Im-
prensa na próxima segunda-feira, às
15 horas, na sala de Imprensa cfa sede
social da entidade, na Avenida Anto-
nio Carlos, está sendo aguardada com
raro interesse por todos que vivem no
mundo do turfe. É que, sendo um
diretor antigo, com relevantes servi-
çps prestados ao clube como diretor
do Hipódromo, comissário de Corri-
das e presidente do Conselho Técnico,
Portinho conhece de perto os proble-mas que afligem o turfe carioca e
poderá indicar o melhor caminho a
ser seguido para solucioná-los. A ver-
dade é que a Gávea jamais viveu dias
tão sombrios, com as finanças há
muito tempo no vermelho e uma
desorganização geral em todos os de-
partamentos da entidade. Tudo isto
vem deixando em pânico os profissio-'
nais, principalmente, que são os mais
prejudicados, pois a maioria vive ex-
clusivamente, das percentagens dos
prêmios, que já não chegam mais
para o sustento de suas famílias. Com
a ameaça de que as coisas piorem,
notadamente agora que vai aumentar
o salário mínimo, os treinadores são
os mais interessados numa mudança
total na administração do Jockey
Club, pois, caso tudo permaneça co-
mo está, muitos não conseguem es-
conder o receio de que o Hipódromo
da Gávea venha a fechar seus por-
toes, atirando-os, assim, a uma sorte
ingrata. Segunda-feira, portanto,
muita coisa poderá ficar esclarecida
após o pronunciamento do vice-
presidente Carlos Velasco Portinho,
que vai falar sobre as eleições do
clube que se aproximam.

Os tristes episódios acontecidos
na última segunda-feira, que obriga-
ram a Comissão de Corridas a cance-
lar metade da reunião noturna, pode-
riam acarretar conseqüências graves,
o que, por sorte, não aconteceu. Éque
o responsável pelo sistema elétrico do
hipódromo, ao ligar o gerador, esque-
ceu-se de ligar a água e isto quase
provoca uma explosão na casa das
máquinas, que logo seria acompanha-
da de um incêndio dentro do prado.
Como se vê, além da incompetência
que se verifica desde que os verdadei-
ros técnicos no assunto foram demiti-
dos pela entidade, houve negligência
dos atuais empregados do setor.

Dos nove corredores brasileiros quese encontram no turfe norte-
americano, todos de boa categoria,
entre eles a craque Imensity, Last
Tango e May Be This Time são os queestão mais adiantados e o treinador
Walfrido Garcia, responsável por to-
dos os animais alojados no centro de
treinamento San Luiz Rey, próximo
ao prado de Del Mar, espera apresen-
tá-los nas pistas o mais breve possí-vel. Last Tango e May Be This Time
são ganhadores clássicos em Cidade
Jardim, possuindo, portanto, creden-
ciais para brilhar na terra de Tio Sam.
Eloah, Epson Downs, Candelabro e
Alpino, que seguiram juntos, estão,
ainda, em período de aclimatação e
Imensity, Despacito e El Cid chega-
ram muito depois. Com este naipe, a
criação brasileira poderá projetar-se
nos Estados Unidos, conquistando
um mercado inestimável para o nosso
corredor, a exemplo do que fez, há
muitos anos, a criação argentina.

ULTIMA HORA 9

Vitória em Fortaleza
autos em 1 -

REGISTRO

Vôlei
MANAUS - A Seleçáo Bra-
sileira de Vôlei Masculino
deixa hoje esta capital e
embarca às 13h50m para a
Cidade do México, onde pá-ra antes de ir para Cuba.
Estará em Havana às
9h30m de domingo, e na
segunda faz a primeira par-
tida contra a seleção cuba-
na, em Havana. Dia 4 volta
a jogar em Havana; dias 6 e
8, em Santiago de Cuba; e
dias 10 e 11 novamente em
Havana, todos os jogos co-
meçando às 20h30m. Sain-
do de Cuba dia 13 e fazendo
baldeação em Kingston, na
Jamaica,eemMiami, Esta-
dos Unidos, chega no Aero-
porto do Galeão às 7hl5m
da manhã do dia 14, mas os
treinos que virão a seguir
ainda não foram definidos.

Olimpíadas I
Sem dar muita atenção a

crise que poderá surgir da
utilização da tocha olímpi-
ca para arrecadar fundos
destinados a obras benefi-
centes, a cada dia apare-
cem novos personagens pi-torescos candidatos a
transportar a chama. Entre
os últimos aspirantes figu-
ram Alfred Guth, de 75
anos, membro da equipe de
pentatlo da Áustria que em
1936 disputou os Jogos de
Berlim, e Chia Tsung Pao,
de 70 anos, especialista nos
lOOm com barreira que per-deu por um décimo de se-
gundo a representação da
China nas primeiras olim-
piadas de Los Angeles, em
1932.

Porém, ambos devem
inclinar-se ante a Joe Pa-
dro, de 80 anos, que a falta
de títulos esportivos exibe
um cheque de US$ 3, valor
do aluguel de um quilôme-
tro no percurso a ser feito
pela tocha.

Olimpíadas II
Para prevenir um remoto

caso de acidente envolven-
do remadores,ou iatistas, o
diretor médico do Comitê
Organizador das Olímpia-
das recrutou 24 homens-
rãs, voluntários, que inte-
grarão a equipe de segu-
rança sanitária dos jogos.
Os homens-rãs terão como
eixo de ação o Lago Casi-
tas, onde serão disputadas
as provas de remo, canoa-
gem e caiaque. O número
de pessoas envolvidas com
o departamento médico dos
Jogos é de 3 mil pessoas.

Olimpíadas III
O economista Stanley

Weingart, professor da
Universidade da Califórnia
do Sul, está preocupado
com o "stress" que os Jogos
Olímpicos poderão causar
aos habitantes de Los An-
geles. Assim, advertiu o Co-
mité Organizador para que
tome imediatamente medi-
das para impedir ou reduzir
a sua mínima expressão a
angústia que o grande nú-
mero de pessoas em Los
Angeles nos meses de julho
e agosto causará entre os
homens de negócios.

Tênis
SÃO PAULO - A tenista
Cláudia Monteiro chega ao
Brasil neste fim de semana,
após encerrar sua partici-
paçáo na chave de duplas
do torneio de Boston. A
informação foi transmitida
pela própria tenista ao seu
agente em São Paulo, o jor-
nalista Cláudio Amaral. Pe-
Io telefone, Cláudia adian-
tou que ficará três semanas
em São Paulo e, em segui-
da, viajará para a África do
Sul e Europa, devendo re-
tornar ao Brasil somente
em julho, para as disputas
do"Federation Cup" - tor-
neio que foi lançado ontem
no clube Pinheiros. Duran-
te sua permanência na ca-
pitai paulista, a tenista bra-
sileira deverá estudar as
várias propostas de pa troei-
nio que tem recebido.

Ciclismo
Será realizada no domin-

go,às8h, na Quinta da Boa
Vista, a terceira e última
prova do III Campeonato
de Ciclismo. A classificação
das equipes é a seguinte:
lç) Associação Desportiva
Capemi, com 62 pontos, 2°)
Jequiá late Clube, 46 pon-
tos e 3°) Cicle Ciclfetico
Valença, com 44 pontos.

Eleição
Reeleito para a presidén-

cia da Acerj - Associação
de Cronistas Esportivos do
Rio de Janeiro - por mais
três anos, Mário Derrico
anuncia como metas prin-
cipais a finalização do pro-
jeto de casas populares em
Araruama, o aprimoramen-
to do sistema de credencia-
mento do Maracanã e o
fortalecimento da classe
diante dessa "avassaladora
crise nacional". A chapa
eleita, chamada Ricardo
Serran, náo teve oposição.

FORTALEZA - Se vencer o Fortaleza
hoje, às 21h30m, no Estádio Castelão, o
Santos estará classificado para a tercei-
ra fase da Copa Brasil, independente do
resultado do jogo Palmeiras x CRB. A
vitória também dará ao Santos o pri-
meiro lugar do Grupo K, pois o Fortale-
za, já garantido, tem 7 pontos e 2
vitórias e o time paulista terminaria
empatado com os cearenses, mas fica-
ria como vencedor da chave pelo con-
fronto direto.

O Santos também pode se classificar
com empate ou derrota para o Fortale-
za, mas nessa hipótese a partida de São
Paulo teria que terminar empatada. Se
o Santos empatar, passará para 6 pon-tos, e Palmeiras e CRB, com empate,
chegariam ao total de 5. Caso o Santos
perca e o resultado do Morumbi seja
empate, três clubes - Palmeiras, CRB e
o próprio Santos - ficarão iguais, com 5
pontos e 1 vitória, e a decisão da vaga
será pelo saldo de gols. O Fortaleza
joga pelo empate para terminar em
primeiro.

TIMES
O árbitro será Aírton Bernardoni,

auxiliado por José Mocelin e Jorge
Schaeffer, todos do Rio Grande do Sul.
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Fortaleza - Sérgio Monte; Caetano,
Pedro Basflio, Tadeu e Luisinho; Sergí-
nho, Betinho e Evilásio (Tangerina);
Geraldino, Vágner e Lupercínio. Santos
- Rodolfo Rodriguez; Betâo, Márcio,
Toninho Carlos e Paulo Robson; Dema,
Pita e Paulo Isidoro; Gersinho, Sergi-
nho e Lino.

CBF não cede às
pressões e recusa

mudar regulamento
A CBF não vai alterar mais o regulamento da Copa

Brasil. O diretor de futebol Dílson Guedes disse que não
procedem as reclamações do São Paulo a respeito da
mudança do artigo 7* da competição com relação à
classificação dos clubes para a terceira fase, pois todas
as Federações foram comunicadas antes do início do
torneio que somente um clube entraria pelo índice
técnico, ficando a outra vaga para o campeão da Taça
CBF:

- No dia 24 de janeiro, portanto, antes de começar
a competição, a CBF enviou um telex a todas as
Federações informando que o regulamento seria altera-
do, incluindo-se o campeão da Taça CBF a partir da
terceira fase. Comunicamos também que, posterior-
mente, seguiria o novo regulamento. Isso aconteceu no
dia 7 de fevereiro e até agora ninguém havia reclama-
do.

Dílson lamenta que alguns clubes, entre os quais o
São Paulo, somente ao ver a ameaça de eliminação
reclamem da alteração, mas garante que a CBF obede-
cera rigidamente o que estabelece o regulamento, com
a alteração previamente comunicada às entidades esta-
duais e acolhida pelos participantes, uma vez que não
houve qualquer manifestação contrária por ocasião da
mudança.

Quanto à possibilidade de um clube que se julgar
prejudicado entrar na Justiça para defender seu direito,
o regulamento do Campeonato Brasileiro, no artigo 72,
diz: "Qualquer filiada ou associação participante do
campeonato que venha a recorrer para a Justiça
Comum, por motivo ou razão do presente regulamento
ou quanto à referida competição, antes de esgotadas as
instâncias da Justiça Desportiva, será desligada do
campeonato, mesmo durante sua realização, e não será
convidada a participar no ano seguinte, a critério da
diretoria da CBF'.

Pensamento do
Palmeiras está
todo no Ceará

SÃO PAULO - De nada
adiantará ao Palmeiras
vencer o CRB se o Fortale-
za perder para o Santos.
Por isso, o time dirigido por
Carlos Alberto Silva en-
frentará o campeão alagoa-
no, hoje, às 21h30m, no Mo-
rumbi, pensando na partida
de Fortaleza.

O CRB está na mesma
situação. Se surpreender o
Palmeiras e o Santos não
vencer, estará classificado.
Dessa forma, a partida de
hoje ganha aspecto decisi-
vo. As duas equipes, inde-
pendente do jogo em Forta-
leza, terão que partir deci-
sivamente para o ataque,
pois só a vitória interessa.

TIMES

Palmeiras - Leão; Már-
cio, Luís Pereira, Vágner e
Carlão; Rocha, Fausto
(Cléo) e Jorginho; Roberti-
nho, Reinaldo e Baltazar.
CRB - Márcio Francisco;
Melo, Gilnei, Beto e Reinai-
do; Ricardo, Coca e Jorge
Siri; Ivanildo, Joáozinho
Paulista e Rubens.

Vieira ansioso por
decisão de Sócrates

SÃO PAULO - Sócrates deixou para hoje a
decisão sobre sua volta ao time do Corfii-
tians no jogo de domingo contra o Náutico,
em Recife. Fora da equipe desde o início
desta segunda fase, justamente a partir da
goleada sobre o próprio Náutico, no Mo-
rumbi, o jogador continua com leves dores
no joelho. A indefinição da volta de Sócra-
tes só preocupa o técnico Jorge Vieira,
porque 

"ele é muito importante por sua
liderança". Se Jorge Vieira prefere poupar o
jogador para a terceira fase, possivelmente
o time contará com Paulinho.

O vice Adilson Monteiro ficou revoltado
com a possibilidade de o Santa Cruz ofere-
cer um prêmio aos jogadores do Coríntians
no caso de vitória domingo, o que garanti-
ria a vaga do campeão pernambucano no
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Pelo presente edital, por estarem em lugar ignorado, ficam notifica-
dos os abaixo relacionados, para ciência de que estamos autorizados, na
forma da lei (D. Lei n" 70 de 21 '11 '66. e regulamentação suplementar),
a promover a execuçào extrajudicial das respectivas hipotecas que
oneram os imóveis de que sio proprietários.

Ficam cientificados, outrossim, de que tém o prazo de 20 (vinte)
dias, contados a partir de hoje. para. querendo, pagarem o débito e
evitar a execução, o que poderá ser feito na Av. Almirante Barroso n9 81
- sala 822. diariamente, exceto sábados e domingos, no expediente de
09 00 às 16:00 horas.
01. Mutuário : ARLECRINO DELFIM SOUZA

Imóvel : Rua S. Lucas - IL 20 - qd. UT - Lor» St5 Expedito -
Queimados

02. Mutuário : AUREL1NO DA SILVA GOMES e ANA LÜCIA NU-
NES GOMES

Imóvel : Rua Dr.. Mário Vianna. 438'1.202 - BI. III - Santa
Rosa. Niterói - RJ

03. Mutuário BENEDITA PEREIRA DE MELLO
Imóvel i Rua Ftorinea. it 38 - qd. 27 - Bairro Aliança - N.

Iguaçu
04. Mutuário : BENEDITO CARLOS PEREIRA

Imóvel j Rua Guajd. It 10 - qd 08 - Bairro Aliança - Nova
Iguaçu-RJ

05 Mutuário : BOANERGES DA S TORRES JÚNIOR ZAIRA VI-
TORIA b torres

Imóvel : Rua Luiz Barbosa. 17/304 - Vila Izabei - RJ
06. Mutuário : CAIO MARIO GATT1 Dl AS LIMA e LÚCIA HELENA

M.GATTt. D. LIMA
Imóvel : Ru»JoãoPessoa.91-Centro-Petropol<s-RJ

07 Mutuário : CARLITO BARBOSA eM» JOSÉ LIMA BARBOSA
Imóvel : Avenida 3. n« 11 - Parque Presidente Vargas -

Campos-RJ
08. Mutuário . CARLOS ALBERTO AMENO

Imóvel ; Rua Dois de Fevereiro. 1.411 /402 - BL E - Encantado
-RJ

09 Mutuário CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS E M' DE FATI-
MA BEZERRA DOS SANTOS

Imóvel ; Rua Floranea, U 24 - qd. 27 - Bairro Aliança - Nova

ia Mutuário CARLOS ALBERTO DA CRUZ e LAUDICÉLA UNA
P. DA CRUZ

Imóvel : Rua Flávia, U 4 -qd. 22 - B. Aliança - Nova Iguaçu -
RJ

Grupo O. "Antes o Santa Cruz deve falar
em pagar os CrS 3 milhões que deve, com
juros e correção monetária, pelo emprésii-
mo do zagueiro Gomes".

SAO PAULO
Mário Travaglini náo definiu ainda o Sâo

Paulo para domingo com o Bahia, no Mo-
rumbi. Nem mesmo o ponta-direita Paulo
César, que enfim renovou contrato, está
escalado. Zé Sérgio melhorou das dores na
virilha e talvez seja a opção para o segundo
tempo. E também Careca dificilmente vol-
tara nesse jogo. Ainda não liberado total-
mente para treinos com bola, Careca acha
que só volta na terceira fase. Sobre sua
possível ida para o Fluminense, garantiu
que não foi procurado pelos cariocas e nem
quer pensar no assunto.

Pradinho nada
no domingo

em Sâo Paulo
SÂO PAULO - Ricardo
Prado, recordista mundial
dos 400 metros nado "med-
ley". chega hoje de manhã
a esta capital para partici-
par, domingo, do "reveza-
mento gigante" nas pisei-nas do Ibirapuera. Na mes-
ma competição, que faz
parte do "Programa Ricar-
do Prado", também estarão
presentes três outros brasi-
leiros ex-recordistas mun-
diais: a pioneira Maria
Lenk, Manoel dos Santos
Jr. e José Silvio Fiolo. ha-
vendo um total de 1.900
inscritos no revezamento
gigante.

Ainda no domingo, apO»
o revezamento, serão ini-
ciadas as provas do "Pri-
meiro Degrau", para garo-
tos e garotas de 9 a 13 anos
e que conta com um nume-
ro recorde de 1.500 inseri-
tos. Do programa inaugural
constam ainda saltos oma-
mentais, apresentação da
Seleção Brasileira de nado
sincronizado e um show
com aqualoucos. As com-
petições do programa serão
levadas, em seguida, paraas cidades de Santos. An-
dradina, Bauru, São José do
Rio Preto e Campinas, ha-
vendo em cada uma 20 pro-
vas e classificando-se sem-
pre os primeiros 12 coloca-
dos. A abertura, domingo,
terá a presença do presi-
dente do COR major Silvio
Padilha. e outras autorida-
des.

J



Dílson é contra as diretas
Fia vence e

Fillol sai
como herói

BARRANQUILLA - Com uma defesa
sensacional aos 47 minutos, numa
cobrança de pênalti de Galvan - Fi-
gueiredo colocara a mão na bola den-
tro da área -, o goleiro Fillol garantiu
a vitória do Flamengo ontem, por 2 x
1, sobre o Atlético Jünior, no Estádio
Romelio Martinez, e deixou o campo
como o grande herói da segunda par-
tida na Colômbia pela Taça Liberta-
dores. O resultado colocou a equipe
carioca na liderança isolada do Grupo
III da Taça Libertadores da América
com cinco pontos ganhos em três
jogos.

O Flamengo teve, novamente, que
enfrentar a violência do adversário e
a passividade do árbitro peruano Ed-
son Perez. Chegou, inclusive, a dar
sinais de acomodação quando o pia-
car marcava lxl- resultado que
encerrou o primeiro tempo -, mas o
desgaste do time local, visivelmente
cansado nos Últimos minutos,
permitiu-lhe explorar mais o seu to-
que de bola e chegar à vitória.

Apesar de se deixar envolver pela
correria do Atlético Jünior, o Flamen-
go criou as melhores oportunidades
de gol desde o início. Deixou de abrir
o marcador aos 20 minutos, num
chute violento e venenoso de Jünior
da intermediária, defendido milagro-
samente pelo goleiro. Mas, aos 34,
Júnior, em nova tentativa, levantou
para Titã, que descobriu Edmar em
condições de driblar o goleiro e em-
purrar para dentro do gol. O Atlético,
porém, empatou aos 41 minutos, em
pênalti cometido por Fillol sobre Bar-
rios: Galvan cobrou com perfeição. A
vitória só foi conquistada aos 33 mi-
nutos finais, quando Edmar, em óti-
ma jogada individual, cruzou para o
meio da área, de onde Titã chutou
com violência. Já nos descontos, Fil-
lol garantiu o resultado, defendendo o
28'pênalti de sua carreira.

TIMES
Atlético Jünior - Bogani; Blanco,

Grau, Bausa, e Bolagnos; Ischa, Gal-
van e Perez (Fiorigio); Barrios, Didi
Valderama e Bolívar (Naidi). Flamen-
go - Fillol; Júnior, Figueiredo, Mozer
e Adalberto (João Paulo); Andrade,
Bigu e Titã; Lico (Lúcio), Edmar e
Adflio.

-DUASPALAVRAS-
EMPATE SERVE

UBERLÂNDIA - Com a vitória na noite de
quarta-feira, por 1 a 0 sobre o Remo, o
time do Uberlândia pode até empatar do-
mingo na segunda final da Taça CBF para
ser campeão. No caso de vitória da equipe
paraense por qualquer resultado, haverá
um jogo extra na quarta-feira, no mesmo
Estádio Alacid Nunes, como determina o
artigo 8 do regulamento - no caso de
empate por pontos ganhos após os dois
jogos da última fase, será realizado um
jogo extra, no mesmo local do segundo
jogo, até 72 horas após o seu término. Se o
empate persistir, os times farão uma pror-
rogação. Continuando o resultado, haverá
cobrança de pênaltis.

DOSE DUPLA
PORTO ALEGRE - Carlos Alberto Parrei-
ra e Zagalc são os mais novos nomes
cotados para ser o técnico do Internacio-
nal e já estrear no jogo de quarta-feira,
contra a Udinese, no Beira-Rio, em amisto-
so comemorativo dos 75 anos de fundação
do clube. O presidente Roberto Borba já
viajou para o Rio, onde apenas depois do
jogo de domingo com o Flamengo, no
Maracanã, manterá contato com Parreira e
Zagalo.

BASQUETE PERDE
BELO HORIZONTE - A seleção brasileira
de basquete masculino (que.se prepara
para as Olimpíadas de Los Angeles) foi
derrotada pela de Porto Rico por 77 x 72,
ontem à noite, no Ginásio Mineirinho.

RUMMENIGGE FELIZ

MILÃO - Muito contente com a transfe-
rência milionária para a Internazionale, o
astro alemão Karl Heinz Rummenigge (ra-
diofoto UPI) desembarcou ontem em Mi-
lão com sua esposa, já se mudando de vez
para começar a treinar em seu novo time.
A Inter, com esta contratação, já é aponta-
da como favorita para a conquista do
campeonato italiano na próxima têmpora-
da.

OUTRA DENÚNCIA
CUIABÁ - O escândalo no futebol mato-
grossense não ficou apenas na tentativa de
suborno do técnico do Operário-MT, Nival-
do Santana, pelo Coritiba. Agora o próprio
diretor financeiro da Federação Mato-
grossense, Paulo Uamaguti, denunciou que
houve evasão de renda no Estádio José
Fragelli. Uamaguti denunciou a presença
de vendedores de ingressos fora das bilhe-
terias, embora não houvesse venda anteci-
pada, e a Polícia prendeu José Sobrinho e
João Virgílio Nascimento. Os dois foram
soltos sob ameaças do presidente do
Operário-MT, Gonçalo Pedroso de Barros,
que foi detido e autuado em flagrante,
segundo o artigo 351 do Código Penal, por"promover ou facilitar a fuga de pessoas
legalmente presas". Mais tarde, Gonçalo
foi solto sob fiança.

NA FACA
BELO HORIZONTE - O zagueiro Olivera,
do Atlético-MG, fará hoje um novo exame
de hérnia de disco no Hospital da Benefi-
cência Portuguesa, em São Paulo, para
definir se será operado. E já está fora do
jogo de domingo contra o Vasco.

DOIS FORA
RECIFE - O Náutico terá dois desfalques
importantes para o jogo com o Coríntians,
no domingo, quando tentará a classifica-
ção para a 3* fase da Copa Brasil. O
zagueiro Zé Eduardo, que sofreu fratura
no maléolo do tornozelo esquerdo e terá
que ser operado, e o meio-campo Lourival,
que recebeu o terceiro cartão amarelo. O
técnico Enio Andrade já anunciou que
Edson Gaúcho será o substituto de Zé
Eduardo, enquanto Alex ocupará o lugar
de Lourival. A maior parte dos jogadores' do Náutico acredita que o time possa
derrotar o Coríntians, principalmente se
contar com o apoio da torcida.

Enquanto Dílson Guedes se mostra contra as eleições diretas para escolha do novo técnico, Giulite desmente o nome de Tel&

YaSCO © COilira ivvlllvQ
permanente na Seleção
Desde que colocaram técnico per-

manente na CBF a Seleção Brasileira
não ganhou mais campeonato ne-
nhum. A frase é do presidente do
Vasco, Antônio Soares Calçada, que
admitiu ontem já concordar com a
cessão do técnico Edu à CBF, porque
tem informações de que o cargo não
será exclusivo pelo menos até as eli-
minatórias da Copa do Mundo de 86,
no próximo ano.

Nestas condições, o dirigente disse
que aceitaria a liberação temporária
da comissão técnica do Vasco, uma
vez que durante as atividades da
Seleção Brasileira os clubes ficariam
parados ou apenas disputando amis-
tosos. No entanto, Calçada garantiu
que ainda não foi procurado por nin-
guém da CBF para tratar do assunto.

Dessa forma, seria até uma satis-
facão para a diretoria do Vasco ver a
sua comissão técnica servindo à Sele-
ção Brasileira. Ela só sairia valorizada
e viria provar mais uma vez o nosso
acerto quando contratamos esses pro-
fissionais.

Calçada embarca domingo à noite
para a Europa onde vai fechar con-
trato para uma excursão do Vasco em
agosto - três torneios deverão ser
confirmados com a participação do
clube - e tentar também amistosos
para o mês de junho, período em que
a Seleção Brasileira estará disputan-
do dois jogos. Ele aproveitará essa
viagem para negociar com dirigentes
do Barcelona o recebimento de parce-
Ias relativas à fracassada transferên-
cia do atacante Robejrto para o clube
espanhol. Possivelmente, o Vasco jo-

gará contra o Barcelona uma ou duas
partidas.

Depois de revelar a uma emissora
de rádio, no último domingo, que iria"pesquisar" - ver como andam as
situações de alguns jogadores brasi-
leiros que estão na Itália, a propósito
do anunciado interesse do Vasco por
Falcão, Calçada negou ontem termi-
nantemente que vá manter entendi-
mentos, visando à contratação desse
jogador.- Não sonho com coisas impossí-
veis. O Falcão só deverá voltar ao
Brasil quando estiver realizado, no
fim da carreira. Agora, nem um clube
brasileiro pode pagar o que ele exige.
O Vasco não vende nem compra qual-
quer jogador antes do final do Brasi-
leiro. O elenco atual satisfaz plena-
mente à comissão técnica e à direto-
ria. Tudo isso é papo furado.

A Copa Brasil até agora, segundo
Calçada, só causou prejuízos ao seu
clube, que está com déficit e ainda
não se ressarciu dos investimentos
feitos para reformular a equipe: "O
Vasco só sairá do vermelho se chegar
às finais do campeonato.

Declarando que quer esquecer a
Seleção Brasileira e só* pensar no
Vasco, o técnico Edu reafirmou que
seu time vai enfrentar o Atlético Mi-
neiro como se "estivesse decidindo o
título", para vencer e voltar ao Rio
como primeiro do Grupo J. Hoje, Edu
faz o apronto final com a formação
que jogará domingo no Mineirão: Ro-
berto Costa; Edevaldo, Nenê, Ivan e
Aírton; Pires, Geovani e Arturzinho;
Mauricinho, Marcelo e Mário.
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Roberto treina mas não enfrenta o Atlético

Romerito é dúvida e
Carbone fica irrita

O técnico Carbone ficou irritado
ontem na chegada do Fluminense do
Paraguai, ao tomar conhecimento de
que dificilmente poderá contar com
Romerito, domingo, contra o Goiás,
no Serra Dourada. O treinador acha
muito importante a continuidade de
jogos para o atacante. Segundo ele,
só assim Romerito pegará o ritmo
necessário:

- O jogador precisa de jogo, muito
jogo. Só agora fiquei sabendo do
problema para a sua liberação, que
pensei que já estivesse solucionado.
Isso realmente mudou inteiramente
os meus planos. Já conversei com o
presidente Manoel Schwartz e ele me
garantiu que apressará e tentará re-
solver o impasse o mais rapidamente
possível.

DÓLAR

O problema que impede a liberação
do jogador é simples, mas poderá ser
demorado. O Banco Central tem que
enviar para a Liga Americana USS
100 e os americanos mandarem um
telex confirmando o recebimento do
dinheiro,

- São apenas USS 100, mas eu
jamais recorreria ao câmbio negro.
Por isso preciso do Banco Central na
operação. Vou tentar de todas as
maneiras a liberação do jogador, pois
esse é o desejo do meu treinador.
Porém, não sei se teremos tempo
hábil para registrá-lo na CBF, pois
amanhã (hoje) é sexta-feira. A nossa
intenção é que o jogador participe do
jogo. Não sei de onde saiu a notícia
de que o Fluminense não tinha inte-
resse de estrear o Romerito em Goiá-
nia. Ele só não jogará se. infelizmen-

te, não conseguirmos sua regulariza-
ção.

SURPRESO

Romerito também ficou surpreso
quando soube da possibilidade de não
jogar domingo. Ele também tem a
opinião de que somente a seqüência
de jogos o fará conseguir o entrosa-
mento eo ritmo de jogo desejados.

-Eu querojogareficardefora será
muito ruim.Já estava escalado e estou
ansioso para jogar no Brasil. Porém,
fiquei sabendo agora desse problema
burocrático. Espero e tenho confian-
ça que os dirigentes consigam a solu-
ção a tempo. Tenho muita fé que
domingo estarei em campo.

Sobre sua estréia, Romerito, de

uma maneira geral, considerou boa.
Ele, entretanto, não deixou de citar o
desentrosamento como o maior pro-
blema. Seu posicionamento, ele pró-
prio garante que está bom.

Eu não jogava há cinco meses e,
por isso, senti um pouco. Sobre posi-
cionamento não há problema. Eu e o
Assis vamos alternar as jogadas. Mui-
tas vezes eu partirei do meio-campo,
com ele no comando do ataque. Mais
três ou quatro jogos e tudo estará
perfeito.

Ao voltar em falar de dólares ne-
cessários para a liberação de Romeri-
to, o presidente Manoel Schwartz co-
mentou".

Não pude comprar no Free-Shopp
porque não tinha dólares, só cruzeiro.
E isso dentro do Brasil.

Boato tira calma de Schwartz
Com veemência e profunda irrita-

ção o presidente Manoel Schwartz
desmentiu ontem no Aeroporto Inter-
nacional do Galeão notícia de que
dava conta de uma troca envolvendo
Delei, Ricardo e Paulinho, por Care-
ca, do São Paulo. O dirigente chegou
a ficar "vermelho" e mudar o tom de
voz.

- Isso para mim é uma canalhice. A
notícia diz que o São Paulo não aceita
essa troca, proposta pelo Fluminense.
Isso é um grande absurdo. Acho que o
jornalista antes de publicar a notícia
deve checar sua veracidade. O São
Paulo faz muito bem em não aceitar
essa troca. Afinal, ela é pura fantasia
de algum boateiro que deseja pertur-
bar a ordem nas Laranjeiras. Mas
isso, garanto, ele não conseguirá. É a
minha palavra.

PREPARAÇÃO
Os preparativos para o jogo de

domingo, contra o Goiás, em Goiânia,
terão início na tarde de hoje, quando
Carbone comandará um treinamento
tático na Casa do Marinheiro, na
Avenida Brasil. Na parte da manhã
todos os jogadores estarão liberados
para o descanso. Amanhã, todos trei-
nam, pela manhã, no Ciaga, e à tarde
seguem para Goiás.

O time chegou de Assunção sem
nenhum problema de contusão. Nem
mesmo o goleiro Paulo Vítor, quedeixou o amistoso no intervalo, preo-cupa:

- Senti uma fisgada na coxa e como
estava chovendo muito e o campo
pesado pedi para sair. Porém, estou
bem e amanha (hoje) já treinarei
normalmente.

Geraldo
só joga

se renovar
Dez milhões de cruzei-ros, dinheiro que preten-de receber à vista a títu-Io de luvas, separam o

ponta-direita Geraldo doBotafogo, ao menos no
que se refere ao contra-
to. Isso porque, em cam-
po, ele continua treinan-
do com desenvoltura eonde destacou-se no co-letivo, vencido por 1 x 0
pelos titulares. Ao esca-
taro time para domingo,
Didl colocou Geraldo na
ponta e deixou Té comoeventual reserva, o quemanifesta sua confiança
em que o contrato seráassinado ainda hoje pelojogador.

Além das luvas, Geral-
do está pedindo salários
de Cr$ J,5 milhões porseis meses e um aumen-
to de Cr$ 1 milhão nosemestre seguinte, maso Botafogo só aceita issose ele abrir mão das lu-vas, o que nào é prova-vel: Geraldo precisa dosCr$ 10 milhões paracompletar a soma neces-sarla para a compra'de
umapartamento. Garan-tindo úma vitória sobre oOperário, Dldi escalou oBotafogo com Paulo Sér-
gio; Joslmar, Caxfas,Crlstiano e Paulo Rober-to; Demétrlo, Ninho eB«erf;Jaerald0 (Té>- c'*"-dio Adão e Bahia.

Pode ser até que o diretor de fute
boi da CBF, Dílson Guedes, seja favo-
rável às eleições diretas para Presi-
dente da República, mas para a esco-
lha do novo técnico da Seleção Brasi-
leira é contra esse processo. Ele ga-
rantiu que a indicação do substituto
de Carlos Alberto Parreira é respon-
sabilidade do seu departamento:

A indicação do novo treinador
será minha. No futebol não cabe elei-
ção direta ou indireta. Vou indicar
um nome e caberá à diretoria da CBF
aprová-lo ou não.

O dirigente, assim, afasta qualquer
possibilidade de se adotar a sugestão
do atacante Sócrates, que sugeriu um
plebiscito para escolher o novo trei-
nador do selecionado. Dílson Guedes,'
inclusive, não se mostra apressado
para indicar o substituto de Parreira:

Não existe pressa para indicar o
novo treinador. Como ele deve ser de
uma equipe que etá participando da
Copa Brasil, o melhpr é esperar um
pouco, para não tumultuar nenhum
clube. A escolha deve acontecer mes-
mo só nas finais do Brasileiro. Além
disso, indicar o substituto de Parreira
agora nada acrescentaria, pois a Sele-
ção só terá atividades em junho.

SUGESTÕES
Dílson Guedes revelou que tem re-

cebido sugestões de vários Estados,
do Rio, surgiram os nomes de Edu,
Didi e Carlos Alberto Torres; de São
Paulo, Mário Travaglini e Jorge Viei-
ra; de Minas, Rubens Minelli; do Rio'
Grande do Sul, Valdir Espinosa e
Dino Sani; e até do Ceará, de onde
partiu a indicação de Caiçara, treina-
dor do Fortaleza. Também para o
cargo de supervisor houve sugestão:
Newton Graúna, diretor do Flumi-
nense.

Vou estudar o currículo de cada
um e será escolhido aquele que me-
lhor atender ao perfil já traçada

GILMAR SAI
Já sem treinador, a Seleção Brasi-

leira ficou também sem seu supervi-
sor: Gilmar dos Santos Neves esteve
ontem na sede da CBF, no Rio, e
entregou o cargo ao diretor de fute-
boi, Dilson Guedes. Segundo o ex-
goleiro tricampeão do mundo, não
havia mais razão para continuar de-
pois que a Comissão Técnica foi dis-
solvida com a saída de Parreira.

Por entender que o cargo de super-
visor é de confiança do treinador,
Gilmar preferiu largar o cargo para
que o substituto de Parreira possa
escolher seus auxiliares com total
liberdade:

Deixo o cargo à disposição do
departamento de futebol e volto para
a iniciativa privada, pois não quero
trabalhar em clubes.

Uma tarde de
desmentidos

A CBF viveu ontem uma tarde de
desmentidos. Enquanto o diretor de
futebol Dílson Guedes negava funda-
mento à notícia, publicada por alguns
jornais, de que a CBF abriria mão do
técnico exclusivo para economizar
em salário, o próprio presidente Giuli-
te Coutinho garantia que não existe a
menor chance de Telê Santana voltar
a dirigir a Seleção Brasileira.

O próprio Telê, apontado como o
preferido de Giulite, disse ao deixar o
cargo que não voltaria mais, lembrou
ontem Dílson Guedes. "Além disso",
argumentou, "ele está muito bem na
Arábia e eu já disse que não quero
para técnico um que já tenha passado
por aqui". Guedes reafirmou que não
abre mão de escolher pessoalmente o
técnico, mas Giulite observou: "Vou
acompanhar essa indicação de perto".

Parreira não
deixa Brasii

O técnico Carlos Alberto Parreira,
que deixou o comando da Seleção
Brasileira terça-feira, já decidiu seu
futuro: fica no Brasil, pelo menos este
ano. Ele revelou que só aceitará pro-
postas do exterior a partir de 85, pois
suas filhas estão matriculadas em es-
colas no Rio e uma transferência
antes do final do ano traria problemas
para sua família.

Ele desmentiu que tenha feito uma
proposta elevada para não ficar mes-
mo na Seleção, lembrando que, inclu-
sive, chegou a baixar em Cr$ 1 milhão
por mês a pedida inicial para que
houvesse o acordo.

- Mas a entidade não teve como
atendera minha solicitação. Durante
um ano, trabalhei por um salário fora
da realidade - Cr$ 2 milhões -, porque
tinha interesse em mostrar minha
capacidade, apesar do prejuízo finan-
ceiro.

Jules Rimet
anda muito

A nova Taça Jules Rimet vai "tra-
balhar" muito assim que chegar ao
Brasil. Depois de apresentada ao Pre-
sidente da República, João Baptista
Figueiredo, ficará em exposição
por alguns dias num shopping center
de Brasília. Depois estará durante
cinco dias em cada uma de várias
capitais brasileiras. Chegará dia 9 a
Belo Horizonte e dia 23 a São Paulo,
onde talvez, no dia 28 de abril, seja
levada para o jogo que marcará a
reinauguraçáo do Pacaembu.

Depois chega a Porto Alegre, dia
30; a Salvador, dia 7 de maio; a
Recife, dia 14; a Fortaleza, dia 21, a
Curitiba, dia 28; e ao Rio, dia 4 de
junho. Em todas essas cidades será
cercada de forte esquema de seguran-
ça,e os capitães das seleções campeãs
do mundo, Belini, Mauro e Carlos
Alberto, vão acompanhá-la para apre-
sentá-la aos vários governadores e
prefeitos.

No dia 10 de junho, quando o Brasil
joga contra a Inglaterra no
Maracanã, será oficialmente entregue
à CBF pela Kodak, antes do
amistoso, juntamente com as réplicas
do Jarrito de Ouro, da Equitativa e da
Independência, roubadas na mesma
operação e copiadas a partir de fotos,
pois não havia moldes.
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Para a grande maioria dos jovens de hoje, João Belchior Marques Goulart
é uma figura pouco conhecida. Na tentativa de reconstruir visualmente

a memória recente do País, Sílvio Tendler realizou Jango, filme que estréia hoje
e que procura pôr em discussão a personalidade do ex-presidente.

Mostrando sua viagem à URSS e à China e cenas em família, até no exílio,
Jango relembra a história de um dos mais discutidos brasileiros.

Vinte anos
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Luís Alipio de Barros

N'AS 

próprias notas
de produção está
assinalado, se não
o óbvio, pelo me-

nos o normal, num traba-
lho assim. O fato de Sílvio
Tendler ter partido para a
realização de Jango com
algumas vantagens sobre
seu primeiro longa-
metragem, Os Anos JK.
Grande parte do material
recolhido, comprado, prós-
pectado e organizado para
o primeiro filme foi muito
útil na elaboração do outro.
Afinal, a época histórica é a
mesma e ambos os perso-
nagens, João Belchior Mar-
quês Goulart, o Jango, e
Juscelino Kubitschek de
Oliveira, o JK, se cruzaram
na vida pública em momen-
tos significativos de nosso
passado recente.

Outro aspecto, frisado
com absoluta procedência
pelos realizadores, diz res-
peito ao momento político
em que os dois filmes foram
feitos. Jango (de 1984) leva
vantagem, evidentemente,
pois as pessoas "já estavam
sem medo de falar". Além
disso, Tendler, com a expe-
riência da primeira obra -
bem recebida tanto pela
crítica como pelo público -,
como que sentiu-se mais ã
vontade no tratamento de
um novo documentário de
natureza política e social.
De qualquer maneira, mes-
mo passados quatro anos
(Os Anos JK é de 1980), o
estado de conservação dos
filmes, inclusive os acervos
das cinematecas, não me-
lhoraram muito. Têm razão
o cineasta e os produtores:"os Governos estaduais e
federal ainda não se cons-
cientizaram o suficiente pa-ra dotar de verbas as insti-
tuições que se dedicam se-
riamente a esse fundamen-
tal trabalho de conservação
da memória visual nacio-
nal, coisa que um filme co-
mo Jango faz ao ser reali-
zado".

FONTES

As fontes básicas do fil-
me Jango foram a cinema-
teca do Museu de Arte Mo-
derna; o acervo particular
do jornalista Raul Ryff; a
cinemateca do Museu Gui-
do Vicário, de Curitiba, na
pessoa de seu ex-

conservador Valência Xa-
vier; e amigos do ex-
presidente, que foram reco-
lhendo material para o fil-
me a pedido de Sílvio Ten-
dler. Consideram os reali-
zadores: "Não serpode es-
quecer a valiosa colabora-
ção de Denise Goulart, fi-
lha do ex-presidente, que
além de abrir os arquivos
da família, foi também co-
produtora". Denise, inclusi-
ve, acompanhou Sílvio
Tendler ao Uruguai e Ar-
gentina, onde foram aber-
tos documentos do acervo
da família. Embora não
existissem filmes, muitas
fotos foram utilizadas por
Tendler, principalmente na
fase referente ao exílio.

Além dos acervos institu-
cionais e particulares, Síl-
vio Tendler trabalhou com
seu próprio material, reco-
lhido durante a realização
de Os Anos JK e uma fonte
importante que foram os
telejornais, pequenos rolos
de filmes sobre os temas
mais variados. A primeira
seleção de temas começou
com 60 mil assuntos dife-
rentes, a maior parte desses
filminhos não foi aprovei-
tada, por náo ter relação
com os interesses temáticos
do filme. Depois da seleção
temática, foi realizada a se-
leção de qualidade das ima-
gens e estado geral dos fil-
mes. Daí chegou-se a um
copião de trabalho de cerca
de 13 horas e meia. Porém,
a pesquisa básica começou
com cerca de 100 horas de
negativo.

Além do material de ar-
quivo, foram pesquisadas
outras fontes como jornais,
acervos fotográficos, livros
publicados e inéditos, en-
trevistas, etc. Fazem parte
também do trabalho 14 en-
trevistas realizadas espe-
cialmente para o filme, com
personalidades e persona-
gens que participaram dos
acontecimentos narrados,
como o general Antônio
Carlos Muricy (ativo inte-
grante do grupo de milita-
res que derrubou o presi-
dente João Goulart); Aldo
Arantes (líder estudantil e
militante da Juventude
Universitária Católica, pre-
sidente da União Nacional
dos Estudantes e, atual-
mente, deputado federal
pelo PMDB de Goiás); Gre-
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Jango: apoiado e discutido por muitos

gório Bezerra (pernambu-
cano de origem camponesa,
militante do Partido Comu-
nista Brasileiro, um dos di-
rigentes da União Liberta-
dora Nacional, em Pernam-
buco e em todo o Nordeste,

deputado federal cassado,
preso, banido e que morreu
no ano passado); Francisco
Julião (pernambucano, ad-
vogado, fundador das Ligas
Camponesas, deputado fe-
deral cassado em 1964);

Maria Vitória Benevides
[pesquisadora e socióloga);
Leonel Brizola; Celso Fur-
tado (economista, paraíba-
no, diretor do BNDE no
Governo Kubitschesk e
continuando na Sudene

nos Governos Quadros e
Goulart, cujos direitos poli-
ticos foram cassados em
1964); Luiz Fernando Bo-
cayuva Cunha (líder no
Congresso durante o Go-
verno Goulart); Magalhães

Pinto (deputado, senador,
governador de Minas Ge-
rais e ministro das Relações
Exteriores); Marcos Sá
Corrêa (jornalista e autor
do livro que denuncia a
operação Brother Sam, um
movimento armado que es-
tava pronto para intervir
na deposição de Jango);
brigadeiro Francisco Tei-
xeira (que em 1964 coman-
dava a Zona Aérea do Rio
de Janeiro); Frei Beto (que
como universitário fez poli-
tica estudantil na JUC);
Afonso Arinos de Mello
Franco (jurista, ensaísta,
político mineiro, autor da
lei contra a discriminação
racial e ministro das Rela-
ções Exteriores do Governo
Jânio Quadros); Raul Ryff
(jornalista gaúcho, secreta-
rio de Imprensa e amigo de
infância de Jango); e Deni-
se Goulart.

PESQUISA

O filme foi realizado em
regime de cooperativa. O
marco inicial é 10 de no-
vembro de 1981, quando
Sílvio Tendler foi ao Uru-
guai e Argentina com Deni-
se para pesquisar os arqui-
vos da família. Isso quer
dizer que o trabalho de rea-
lização de Jango consumiu
dois anos e três meses de
trabalho. A fita, rodada em
16 milímetros, teve sua am-
pliação para 35 milímetros
feita nos Estados Unidos.
O texto é de Maurício Dias,
formado em História pela
Universidade de Minas Ge-
rais. Jornalista profissional,
tem sua primeira experién-
cia cinematográfica com
Jango. A montagem é de
Francisco Sérgio Moreira,
formado em Cinema e Jor-
nalismo pela UFF. Traba-
lhou na Embrafilme e ditou
os longa-metragens ante-
riores de Tendler, Os Anos
Jk e O Mundo Mágico dos
Trapalhões (este feito em
1981). A trilha sonora é de
Milton Nascimento e a nar-
ração de José Wilker.

Silvio Tendler, um ci-
neasta de 34 anos (nasceu a
12 de março de 1950, no Rio
de Janeiro), formado em
História pela Universidade
de Paris, com mestrado em
Cinema e História, com te-
se final sobre Cinema e His-
tória através da obra de

Joris Ivens, o grande docu-
mentarista (com quem tra-
balhou), e curso de cinema
aplicado às Ciências So-
ciais com o antropólogo Je-
an Rouch, projetou-se em
1980 quando realizou Os
Anos JK, um documentário
muito bem recebido no Fes-
tival de Gramado e, sur-
preendentemente, com boa
bilheteria (algo incomum
nas fitas do gênero, sem
apelo sensacionalista). O
Mundo Mágico dos Trapa-
Ihões, certamente, não teve
o impacto de Os Anos JK,
mas serviu como mais uma
experiência no terreno do
documental. Jango, que
agora entra no cartaz co-
mercial do Brasil, é mais
um desafio de um jovem
cineasta que estabeleceu
duas metas em um tipo de
cinema que exige não ape-
nas certos requisitos profis-
sionais, como uma preocu-
pação artística e estética
que requer certos pendores.

Colocar - e colocar bem -
Jango na tela náo é tarefa
fácil. Figura con trove rtifla,
num país de tantas figuras
controvertidas, João Bel-
chior Marques Goulart
marcou nossa história poli-
tica, num dos episódios
mais discutidos, apaixona-
dos e apaixonantes. Sílvio
Tendler, o realizador, e
seus produtores associados,
em especial Denise Gou-
lart, além da grande equipe
que participou da confec-
ção da fita, jogaram-se nu-
ma ventura histórica mais
cedo do que seria o deseja-
vel. Os fatos, os aconteci-
mentos e mesmo a persona-
lidade de João Goulart são
muito recentes, - apenas 20
anos de separação - para
uma avaliação não somen-
te mais ampla como em
maior profundidade, em to-
dos os aspectos da questão.
Tendler, no entanto, como
em JK, fez questão de pe-
gar a coisa ainda quente.
Em cima do laço. Se não
esgotou o assunto - muito
poderá ser dito e discutido,
ainda - pelo menos deu a
partida. O cinema.-docu-
mento/verdade/história es-
tara sempre em evidência,
em xeque, pois um bom
assunto jamais se esgota.
Há constantemente algo
novo a dizer, conceituar ou
polemizar.
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No circo, como ele gosta

Repórten Neiva Rodrigues

O público estrangeiro já conhece bem os
recitais de Egberto. Daí seu entusiasmo

em mostrar este tipo de arte aos cariocas

ELE 

recebeu, em
1976, o prêmio
Grammy, da Ste-

reo Review, pelo LP
Dança das Cabeças, que
lhe valeu a consagração
da crítica americana e
européia e que, entre ou-
tros prêmios no exterior,
foi considerado o melhor
disco do ano. Já gravoumais de 30 discos no es-
paço de 15 anos. Revela-
do pelo Festival Interna-
cional da Canção, traçou
caminho que começou
em Carmo, no Estado do
Rio, e percorreu toda a
Europa e Estados Uni-
dos.

Agora, Egberto Gis-
monti ocupa um espaço
diferente pela primeira
vez no Rio. São duas au-
dições especiais, hoje e
amanhã, no Circo Voa-
dor, que ele considera
uma espécie de descanso
da turnê do ano passado,
terminada em novem-
bro, percorrendo 16 Es-

tados. Nesses shows,
com duração de cerca de
uma hora, pretende se
apresentar sozinho, mui-
to solto, despreocupado
de compromissos com os
LPs anteriores e espe-
cialmente com o último,
Cidade Coração. Vai
apenas liberar uma in-
tensa vontade de tocar.

Esse tipo de show ele
costuma fazer fora do
Brasil. Está feliz por ter o
Rio agora um espaço on-
de isso é possível: "por-
que um circo permite es-
sas coisas. Lá cabe desde
a parafernália eletrônica
até um violão bem ma-
neiro. Fiz isso no último
festival de Águas Claras,
que para mim tem o
mesmo espírito do circo.
Para mim, tocar solo é
muito gostoso e especial,
porque não só no Brasil
mas fora dele faço mui-
tos sjiows sempre em ci-
ma de um esquema, com
muitos técnicos disto e

daquilo. Vou levar um
monte de instrumentos
bem primitivos e todos
os computadores que
uso, botar no palco e
simplesmente tocar".

Fazendo dois discos
por ano, um no Brasil e
outro no exterior, o mú-
sico dentro de um mês
começa a gravar mais
um pela Odeon. No final
de junho vai gravar ou-
tro para a ECM Records,
na Europa, do qual é
contratado, e no final de
outubro grava outro
com Naná Vasconcellos
para a Warner america-
na. Compor, compõe
sempre, embora se con-
fesse um desorganizado
em matéria de trabalho.
Costuma fazer música
em qualquer lugar, em
quartos de hotel, pelo
mundo afora. Ficou mui-
to impressionado com a
índia.- Há pressão cultural e
social muito grande. Por

toda a parte um cheiro
muito louco desse tem-
pero, o curry, misturado
com incenso. As ruas
apinhadas de gente e to-
do mundo enrolado em
panos de algodão e ce-
tim, todo mundo igual a
Gandhi. Isso dá vontade
de fazer muitas coisas.

A inspiração aparece
com essa vontade de to-
car, que se manifesta das
formas mais diferentes.

- Por exemplo, meu
último disco, Cidade Co-
ração, conta a história de
uma cidade do interior
que, num dia de festa
(com quermesse, bandi-
nha e tudo a que uma
cidade tem direito) resol-
veu sair do chão para
fazer uma festa no céu.
Fico muito em Saquare-
ma, onde tudo é muito
limpo e tem um céu de
180 graus. Eu estava lá
de noite com meu filho
Alexandre, de três anos,
e de repente me deu uma

sensação intensa de uni-
verso, muito louca Na
mesma hora me apare-
ceu na cabeça um rotei-
rinho, uma historinha.

Com a mulher Rejane
Medeiros e os filhos
atualmente em Saquare-
ma, Egberto recorda o
disco Em Família, que
fez pare Alexandre. Es-
peravam uma menina,
que se chamaria Bianca,
e quando o menino nas-
ceu resolveram chamá-lo
de Branquinho. "Fiquei
tão maluco de alegria
que fiz um disco todo
branco. Foi uma coisa
gostosa, uma brincadeira
que revelou a alegria do
filho". Foi assim que o
bebê participou de cinco
minutos do disco: "Eu
punha o travesseiro em
cima do piano e ele fica-
va deitado, dizendo coi-
sas. Peguei um gravador
e gravei os sons e ficou
gostosinho".
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Falando ciaPASSAROS

O CANÁRIO FRISADO PARISIENSE - (III)
(A jóia mais bela da canaricultura)

No julgamento terá
preferência o tipo, cujo
fêmur é coberto de plu-
mas que revestem a co-
xa. Cauda - Deve ser
reta, isto é, terminar em
retângulo. O conjunto de
retrizes deve achar-se no
mesmo plano, quando a
cauda estiver meio aber-
ta. A cauda bifurcada,
chamada cauda de ando-
rinha, a cauda em ponta
ou com penas em ordem
sobrepostas, devem 'ser
depreciadas no julga-
mento.

A saúde do pássaro
tem que se achar aparen-
temente perfeita e ele
deve ser apresentado em
estado irrepreensível no
que toca ao asseio.

Fatores desclassifica-
tórios: 1) Pássaro com
facho arriado (sem facho
um dos dois lados); 2)
Pássaro com asas arria-
das ou exageradamente
cruzadas ou com remi-
ges sobrepostas , 3) Pás-
saro apresentado numa
classe que não a de seu
sexo ou cor ¦ 4) Pássaro
com manto irregular,
formando uma espécie
de mochila denominada
vulgarmente de murun-
dum -5) Pássaro que, pior
defeito de articulação,
não se firma no poleiro
(denominado escorrega);
6) Pássaro cego ou zaro-
lho , 7) Pássaro que não

tenha características da
raça frisada ou que apre-
senta alteração na plu-
magem, por artifício em-
pregado por seu proprie-
tário;8) Pássaro que pos-
sua ainda os seguintes
defeitos: bico torto, falta
de uma unha ou dedo,
caida torta, dedo duro,
ou sobreposto, pescoço
torto e fora de estado

(por doença ou falta de
asseio).

EXPOSIÇÃO
DE FRISADOS

O Centro de Criadores
de Canários comunica
que realizará a sua expo-
sição de canários frisa-
dos no dia 14 de julho, às
10 horas, na Rua Gal.
Belegard, 136 - Engenho
Novo.
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COMERCIO

MEIAS
INDUSTRIA

SEMENTES RAÇÕES E MEDICAMENTOS
PARA PÁSSAROS

Melhor preço e qualidade do Rio de Janeiro

Jesus Rocha

Lojas: MARF.CHAI. FLORIANO, 91 e 135 - Tels.: 283-2885 * 283-2789 * 283-3891 J
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CLASSIFICADOS de
XAMON

AGRÍCOLA E PECUÁRIA LTDA.
R. Miguel Couto, 104 e 106
Tels. 253 6774 / 283 4733

Centro, Rio de Janeiro

AVICULTORA ALONSO
Fabricante do SUPREMO VITAMINOL

(restaurador do canto)
R. JAÚ, 9-fundos/Tel. 261 8251 RIO

AVI CULTURACARDEAL!
Rua MARQUÊS DE CAXIAS, 139
NITERÓI - RJ - TEL. 718-3057

G\NXRÍGUpfÕR^lfr (aRfflTOfa©GlA,l
CAROTENOL 2482626

ÜNCC
ANILHE OS SEUS CANÁRIOS,

seja sócio da UNCC.
R. da Conceição, iO5-j/208-TeI.253 6094-RIO

Seg. a Sexta-feira, de 12 à» 16 H.

Distingue mais fator VERMELHO
canários ROL LER

Rua Jo-o Ricardo, 25• RIO

ÂbIL Agro-Comercial Ltda
R. Buenos Aires, 87
TEL.: 242-7330

SÃO mULO Os destaques de
Petrúcio Melo
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Concurso
de Miss:

a nova
receita de

Sílvio Santos
Não se pode esconder uma

verdade: mulher bonita dá ibo-
pe. E muito. E não é à toa que
Sílvio Santos comanda, todos
os anos, no seu programa pelo
Sistema Brasileiro de Televisão,
o Concurso Miss Brasil,
dividindo-o em várias etapas.
Levando moças bonitas ao seu
programa, disputando o cobiça-
do o título de Miss Brasil, Sílvio
Santos ratifica a certeza de queé importante prestigiar a mu-
lher brasileira, num certame
que ganhou novos horizontes,
com a organização e créditos
nacionais que lhe dá o coman-
do da TV S.

A receita de Sílvio Santos
tem ingredientes os mais convi-
dativos, no sentido de dar, a
cada ano, uma nova e experi-
mentada dimensão ao Concur-
so Miss Brasil, mostrando, lá
fora, a beleza e o charme da
mulher brasileira. O Concurso
em lide ainda será em junho,'mas já estão sendo eleitas as
favoritas dos Estados, que os
leitores podem acompanhar pe-Io SBT. E um júri, formado pornomes conhecidos em todas as
áreas, tem a difícil tarefa de
escolher as mais destacadas,
com a capacidade de represen-
tar bem, não apenas São Paulo,
mas cada Estado que elas re-
presentam. Homero Salles e
Marlene coordenam o certame
e oferecem o seu estímulo a
todas as candidatas.

Esta semana, gravo no Tea-
tro Sílvio Santos o júri de uma
das etapas do Miss Brasil. As-
sim' vou também estar entre
aqueles que não devem se em-
polgar à hora de votar, poisdiante de tantas moças o pensa-mento não pode cometer injus-
tiças. Todavia, certas estão elas
que perdendo ou ganhando es-
tão participando, competindo,
ajudando aos seus Estados.
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Mulher bonita: sucesso no programa Sílvio Santos
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Gugu Liberato: muitos
aplausos pelo seu êxito

PAULICEIA DESVAIRADA
A brasileira Cecília Suzuki

acaba de ser considerada a Me-
dusa Áurea, prêmio concedido
pela Academia Internazionale
D'Arte Moderna di Roma, Itá-
lia.

•••
Retornou à paulicéia, depois

de temporada em Paris, a rela-
ções-públicas Lúcia Helena,
que atua no Via Brasil (boate) e
Via Brasil (turismo). Ela man-
dou lindos cartões postais para
os amigos.

•••
Geraldo Tarsinare é um dos

elementos mais simpáticos do
marketing na Rede Bandeiran-
tes. Muitos quilos de atuação.

•••
Grato ao Caitano Bedaque,

chefe de divulgação da Rede
Bandeirantes, pela entrevista
que sua equipe fez comigo, a
respeito de minha atuação na
TV (leia-se Clube do Bolinha).
Falei de tudo, inclusive da ale-
gria de participar aos sábados,
pelo canal 13 do programa mais
popular e humano da televisão.
A jornalista Vera Lúcia coman-
dou o bombardeio de pergun-tas.

•••
Amanhã é sábado e uma pe-

dida das melhores é assistir ao
programa Viva a Noite, pelo
SBT, com o Gugu Liberato, um
dos mais atuantes do nosso vi-
deo, como sempre recheado de
surpresas agradáveis. O sucesso
do Gugu tem alegrado aos seus

inúmeros amigos e, entre eles,
o empresário Hélio Batista da
Silva.

•••
Mara Prado também ganhou

o troféu Gladiador, oferecido
pelo jornal Gladiador, no Clube
Espéria.

•••
Jair Rodrigues convidando os

amigos para uma churrascada
em sua fazenda. Jair sabe tem-
perar a comida gaúcha, embora
não tenha nascido na terra dos
pampas.

•••
Cléo, do Los Angeles, escon-

deu-se de um jornalista porqueestava acompanhada de um mi-
lionário. Besteira da moça.

W&S& Aproveite oíinaldesemana

pra decidir o seu futuro.

Faça parte da Ãposentec.

O caminho mais curto pra
sua aposenjadori ap$fctfff!iés8&*>>°F _?«£>»

Ontem, vi um assaltante
realmente produto da crise.

Ele fez a compra - num armazém -
e quando recebeu a conta

(17 mil cruzeiros) deu um grito:"17 mil???? Isso é um assalto!"
E rápido tirou o revólver, apontou
pro caixa, e disse - ameaçador:

"Cobre 10 mil ou a vida../'
Trêmulo, o caixa cobrou 10 mil,
ele guardou o revólver, pegou
a sacola e — rápido - saiu...

VOCÊ M£ AMA
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DESEMPREGO E
A NOVIDADE MAIS

ANTIGA DESSE PAÍS...

Não temos Pena de Morte.
Muitos acham isso uma pena...

É CLARO QUE O GOVERNO
PODIA FUGBR DA DÍVIDA.

MAS PRA ONDE???

Sou brasileiro mas
não tenho nada a ver com

os Estados Unidos...

ASTE-RISCOS
NINGUÉM ESTA LIVRE

DE DESGRAÇA NESTA VIDA.
MESMO SE 0 GOVERNO

NÃO EXISTISSE...

JORNÁLIA
"O casamento não passa de um acontecimento

trágico. Todos deveriam comparecer à cerimônia vesti-
dos de preto e sobre o bolo de casamento deveria ser
escrita a frase: Chegará o dia em que um desses
corações ficará partido. (Mark Twain, citação enviada
por um leitor).

"O dinheiro é um ótimo servo e um péssimo senhor"
(Santo Agostinho, citado pelo governador Roberto
Magalhães no Canal Livre)

_?

1

J. ¦ ¦ 
" 

: 

¦'



í"
íw[itl*<^^(yíiWrijrlW'T^ II ilj IH^U II ll^li n.

Rio de Janeiro, sexta-feira, 30 de março de 1984

MEDO

# Para se correspon-
der com o psicanalis-
ta Eduardo Masca-
renhas, você deve es-
crever no envelope"No Diva do Masca-
renhas" e endereçar
para 

-'ULTIMA
HORA, Rua Equa-
dor, 702 - CEP.
20.220 - Rio de Ja-
neiro".

MASeARGNHAS
Os filhos ou o trabalho?

Desde que tive meu
primeiro filho, fiquei di-
vldlda entre ser mãe e
trabalhar fora. Meu tra-
balho sempre foi muito
importante para mim.
Sempre fui multo res-
peitada e reconhecida
dentro da empresa. Mas
esses problemas todos
de marido, filho e casa
me levaram a Ir perden-
do posição. Atualmen-

te, estou esperando o
segundo filho. Tenho
certeza de que só não
me mandam embora
porque estou grávida.
Tudo isso me causa
uma tristeza multo

frande, 
que, de alguma

orma, devo estar
transmitindo a'esse be-
bê que vem af. Não
consigo ter paz nem co-
mo mãe nem como pro-

fissional. As duas coisas
para mim são muito im-
portantes. Mas, quando
trabalho, acho que es-
tou roubando o tempo
que poderia estar com
meus filhos. Quando es-
tou com eles, sinto que
vou perdendo terreno
no lado profissional.
Tenho medo de que só
me reste a alternativa
de ficar em casa.

A 

história que você me conta
pode ser abordada por dois
ângulos diferentes: um ângulo
mais social e um outro mais

psicológico. Vou começar pelo social.

Acho que você é mais uma das
inúmeras vítimas de uma sociedade
competitiva, que pensa mais no lucro
e na produção do que no próprio ser
humano. Uma sociedade onde, ao in-
vés de a economia se subordinar aos
legítimos interesses do homem, é jus-
to o oposto que acontece: os interes-
ses humanos se movem em função
dos interesses econômicos.

Isso cria uma série de valores inver-
tidos e o pior é que a gente os assimila
e os adota como nossos próprios valo-
res. Assim, subir materialmente na
vida, aumentar o poder e o prestígio
tornam-se mais importantes do que
viver, do que a qualidade da vida em
si. Ter e parecer valem mais do que
ser. E as nossas emoções acabam
ficando influenciadas por essas con-
cepções.

Longe de mim achar que toda ambi-
ção ou todo o desejo de subir na vida,
de melhorar de posição sejam ruins.
Mas existem ambições sadias e ambi-
ções menos sadias. Umas têm que ver
com a totalidade da vida, com a reali-
dade de nossas legítimas necessidades.
Outras, não. E estas menos sadias
inclusive nos cegam, evitando que a
gente perceba a nossa vida e os nossos
interesses como um todo.

Creio que, em parte, você está pos-
suída por esse tipo de ambição. Quer
ser a mulher maravilha, a campeã e a
supermãe. Assim fica difícil. Só dá se
você tiver o dom da ubiqüidade - ou
seja, de estar em mais de um lugar ao
mesmo tempo. Ou se conseguir a
proeza de esticar o dia para 36 ou 72
horas. Ainda'resta a hipótese de dei-
xar de dormir, muito utilizada em
tempos de crise como a que agora o
País atravessa.

Como na imaginação tudo é possí-
vel - e a imaginação é muito mais
importante do que a gente pensa -,
você pode estar vivendo dores, confli-
tos e frustrações por ter achado que
poderia dar conta de um recado enor-
me, maior do que você. Em outras
palavras, talvez você esteja com os
olhos maiores do que a barriga.

O fato é que, quando um adulto não
assimilou direito a existência de limi-
tes, ele pode ficar em duas posições.
Ou em ambas. Pode ficar querendo
receber tudo, ser completamente
preenchido. E pode querer dar tudo,
preencher completamente a expecta-
tiva dos outros.

Nesse segundo caso, a vida vira um
inferno. A gente se sente obrigado a
dar mais do que o necessário a tudo o
que a gente julgue importante: ao
trabalho, aos filhos, aos amigos. E se a
gente não ó faz, fica se sentindo
inseguro, com medo de não ser ama-
do, cheio de culpa. E o pior é que tem
gente que fala disso com o maior
orgulho: "A amigo meu dou até a
roupa do corpo". Ou: "Nunca faltei
um dia ao trabalho". Ou ainda: "Lar-

guei tudo para me dedicar de corpo e
alma à educação dos meus filhos".
Pior ainda é tentar conciliar tudo isso,
com a mesma ênfase bombástica.

vxecis* ,de set

rÇ0dOS nós utn»

de transa^

Do ponto de vista mais psicológico,
mais psicanalftico, digamos, sua quês-
tão pode ser vista de outra forma.

É que todos nís nascemos com uma
imensa dificuldade de transar limites.
Somos todos ligados e fascinados pelo
ilimitado. Queremos receber até não
poder mais. Estamos ávidos por
preencher toda a nossa fome.

Já disse aqui muitas e muitas vezes
- e volto a repetir - que a primeira
função dos pais e mostrar à criança
que há limites. Função delicadíssima,
ela deve ser exercida com muita habi-
lidade, inspiração, carinho e pulso, de
tal jeito que a criança não fique ma-
goada ou ressentida diante da consta-
tação de que nem tudo é possível.

sa

Se isso acontece é porque o lado
criança que existe em cada um - e
criança sem limite - está inspirando o
nosso lado adulto. Assim, o trabalho
passa a ser visto como aquela boca
ilimitada que só se satisfaz e se con-
tenta se preenchermos totalmente a
sua gula. Filhos, idem.

Não se esqueça de que pessoas des-
se tipo excitam o lado pior dos outros,
porque o torna legítimo. E não se
esqueça também de que criança preci-
sa de limites. Não pode ser satisfeita
completamente. E que nos patrões e
chefes também existe uma criança
gulosa, que deseja o mesmo. Mas
também existe, evidentemente, um
adulto capaz de transar limites numa
boa.

Tudo depende da gente. Cabe a nós
puxarmos o lado bom ou o lado ruim
das pessoas. Cabe a nós mostrarmos a
elas que nem sempre estamos disponí-
veis e que cada uma delas não ocupa,
sozinha, o centro das nossas preocu-
pações.

Não jogue sangue na água porque
todos nós temos um insaciável tuba-
rão navegando nas profundidades dos
nossos mares interiores.

Só mais uma coisinha. Uma tradi-
ção secular reservou às mulheres o
cuidado do lar e dos filhos. E aos
homens, o mundo do trabalho remu-
nerado, do sucesso socialmente reco-
nhecido. Há muito pouco tempo é que
as mulheres deram o seu grito de
guerra, tentando romper essa divisão.
Mas é que revoluções desse tipo nun-
ca se processam de uma forma com-
pleta e em tempo recorde. E você,
como grande parte das mulheres, tam-
bém está pagando o preço dos novos
tempos. Trabalhar fora e ser uma
profissional reconhecida é uma con-
quista. Ótimo. Falta a outra: abrir
mão do monopólio das tarefas domes-
ticas e dividir com o marido a barra de
cuidar do lar e da educação das crian-
ças. Dividir os ônus e as glórias, tam-
bém nesse terreno. Dividir as culpas e
os conflitos, as satisfações e os divi-
dendos. Sei que os homens resistem.
Mas será que as mulheres estão mes-
mo dispostas a abrir mão deste reina-
do?

Eduardo Mascarenhas

I
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VÍDEO-CINE-FOTO -SOM
Vídeo-cussetes, câmeras de vídeo, toca-fitas, secretárias eletrônicas, telefones sem fio,
jogos Aturi eGemini, circuitos fechados de TV, computadores, televisões, gravadores,
vfdeo-bim(telão), walkie-talkie(transmissores-receptores)walkman. aparelhagens de
som conjuntos porutteis 3 x 1 com TV. Consertos e transformações. Compro
vídeo-cassete usado. A. J. MENEZES RÁDIOS, Rua das Marrecas, 36 606 - Lapa -
Rio Tels (021)240-1500, 240-3550 e 246-4180 B IP 2986.
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Marlene Rodrigues dos Santos

Requinte
FOI 

muito bonito o jantar que o Antônio e a
Marlene Rodrigues dos Santos ofereceram em
homenagem a Cláudia e Humberto de Carva-

lho, ela é filha da Cléa Dalva Faria, e também para o
mineiro colunista Eduardo Coury. Tudo perfeito. Já
viram a Marlene fazer alguma coisa que não coloque
o seu tom requintado e sofisticado?

Os convidados muito nervosos, apreensivos
mesmo. Cada novo casal que chegara era motivo de
muitos olhares. Todos sentiam um certo alívio ao
constatar que o famoso Esclerosado com sua estra-
nha mulher não apareceram. Todos estavam com
medo. Muita gente chegou levar mesmo dente de
alho dentro da bolsa e outras no sutiã. Medo do olhar
contaminado de rancor e angústia do Esclerosado.
Ainda bem que eles não apareceram ou não foram
convidados.

Vamos voltar ao jantar. Marlene usou uma
roupa do Saint Laurent que só faltou ser aplaudida
pelas amigas. Um luxo. Outra roupa que também fez
sucesso foi a da Maria Ignez Piano, um modelo do
Givenchy dos mais sofisticados.

Presenças: Belita Tamoyo contando das coisas
que andou fazendo em Nova Iorque, tinha chegado
no dia anterior. O Ney Gregory escutou tudo com
muita atenção. Evelina Chamma, Ricardo e Sueli
Stambowsky, Silvinha e Hélio Fraga, Gilda Chamma,
Suzette Dourado, Fernanda e Paulino Basto, Ted
Badin com a enrugada Vânia e mais e mais e mais...

O buffet incrível. Comidas deliciosas. O Eduardo
Coury correu para o banheiro e ousou perguntar... O
espelho respondeu: "Não pergunte nada. Como você
ousa querer ser o mais belo de Minas se não pára de
comer? Vejo um triste futuro para você, Coury:
gordura total". Eduardo quase teve um ataque
mineiro. Como é o ataque? Riu sem parar.

Marlene mandou colocar mesinhas espalhadas
pela varanda repletas de arranjos com muitas orquí-
deas. Velas também.

Foi uma noite de papo agradável. Os últimos
convidados deixaram o apartamento da Vieira Souto
muito depois das três da manhã.

Ia esquecendo de contar: Claudine de Castro
também compareceu em grande estilo. Uma graça
de mulher.

Atenção para o momento final! Vamos aplaudir
o casal Rodrigues dos Santos! Podem começar!

aaE* **> Y

Hélio e Silvinha Fraga

Detalhes
Duas horas da tarde.

Av. Rio Branco com a
Sete de Setembro. Uma
agitação imensa no ar. O
Jack Bell caminhando
distante de tudo e de
todos. Foi atravessar a
rua com o sinal aberto.
Foi puxado por uma
pessoa qualquer. Ele
estava no mundo da lua.
Será que ele está
apaixonado e não sendo
correspondido? Acho
que sim.

Um tempo de agitação
começou. Helena
Gondim já começou a
preparar o novo número
do livro Sociedade
Brasileira. Muita gente
nova vai fazer parte.
Nomes importantes e
que estavam fazendo
falta. Justiça vai ser
feita. Helena é uma
mulher que sabe das
coisas e tem muito
equilíbrio. Ótimo.

Falei na Helena,
lembrei: ela segue para
passar 10 dias em Nova
Iorque. Vai tentar
descansar para enfrentar
o agitado listão que é o
Sociedade Brasileira.

Berta Leitchic é outra
que também vai viajar.
Só que foi convidada por
uma empresa aérea. Ela
é uma mulher que adora
fazer economia e tem
horror a gastar com
viagens e passeios. Ela
está com um sonho
secreto: construir uma
ponte ligando o seu
apartamento com o de
um conhecido... Vou
deixar de lado. Depois
contarei. Tenham um
pouco de paciência e
aguardem. Combinado?

O diplomata Marcos
Romero convidando um
pequeno grupo de
amigos para um almoço
ligeiro que oferece em
seu apartamento na
próxima semana. Não
adianta ninguém ficar se
insinuando. O local é
pequeno, ele não pode
chamar muita gente.
Aguardem o seu
momento. Fui claro?

Depois que a Laura
Reis começou a tomar
conta do cargo de
relações públicas do
Restaurante Equinox, o
local tem melhorado
muito. Tudo
funcionando de uma
maneira perfeita. Laura
sabe das coisas. Merece
aplausos.

Maria Cora Bório
reuniu um grupo de
amigos na noite de
ontem em sua nova casa
de São Conrado. Foi a
primeira vez que ela
abriu os salões. Mil
elogios. Decoração
discreta e de bom gosto.

Ana Luiza Raggio
ganhou festa surpresa no
Studio C O motivo foi a
comemoração de sua
nova idade. Boa.
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O Humberto Saade segue para o Havai no início
da próxima semana- Uma mulher deu plantão na
porta de uma das suas lojas durante quatro horas.
Quando ele chegou, ela avançou em sua direção:
"Veja a minha fãha. Ela não é lindai" Tratava-se de
uma jovem com 15 anos. Menina tímida e assustada.
"Ela tem tudo para se tornar uma grande mane-
quim. Minha filha é uma maravilha. Chega de
Luiza. O momento agora é das ninfetas. Ninfeta
igual a minha duvido que apareça. Contrate a
minha filha, Humberto, contrate." Ela se agarrava
no braço do Humberto. Ele teve que sair correndo.
Uma louca de hospício. O que certas "mães" fazem
para exibir as suas crias, ê inacreditável.

Sablon
Ni"A estréia do show

do Jean Sablon a
figura mais comi-

ca da noite foi sem a
menor sombra de dúvi-
da a Idinha Seabra Vei-
ga. Ela ficou na porta do
Golden explicando para
quem chegava: "Não

pensem que eu estou
querendo receber as pes-
soas. Estou aqui apenas
para atender a Imprensa
que não conseguiu ficar
bem localizada. Só e na-
da mais. Estou dando as
informações necessá-
rias".

Quando o show aca-
bou, Idinha aplaudiu de
pé, berrava para a Beth
Malburg, filha da embai-
xatriz Celinha Valadão e
atual namorada do care-
ca Roberto Seabra:
"Vencemos, vencemos,
Beth. A noite foi um su-
cesso. Nós também me-
recemos esses aplausos".
Eu posso?

Foi uma noite com
jantar e show. Coloca-

até em cimaram mesas
do palco.

No final do show o
Roberto Seabra ainda
convidou algumas pes-
soas para tomar um drin-
que em seu apartamen-
to. Ainda avisou: "Eu
aproveito e exibo um
show no meu vídeo do
Jean Sablon".

Muita gente preferiu ir
cantar em outra fregue-
sia.

Um detalhe do show:
na hora em que o Sablon
começou a cantarolar
Tu que passes sans me
voir , o seu olhar come-
çou a procurar uma cer-
ta mesa na platéia. Aca-
bou parando na do Ro-
berto Seabra. Eu posso?

Para encerrar com o
Sablon: ele decidiu gra-
var a música Mintchura.
A última notícia é uma
homenagem ao 1* de
abril que está chegando.
Ninguém precisa aplau-
dir. Podem ficar rindo.
Eu deixo.

slJ*) ff^u^o^wAv
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LIQUIDAÇÃO COLORIDA
HOJE 0s maiores sucessos deste verão comi iw prgç0S ^ sãQ um verfjafjejro refresco.

Visconde de Pirajà, 483 - Ipanema

Poupança
Aconteceu na noite de ontem o aniversário do

Joãozinho Miranda. Como prometi a uma pessoa
muito querida que não pegaria mais no pé do rapaz,
farei poucos comentários. Revelarei apenas um hgei-
ro boato que pintou pela cidade na tarde de ontem.
Ele garantiu que estava completando seu aniversário
de nç BO. Mas parece que ele colocou três anos bem
escondidos na caderneta de poupança da vida.

É o que tenho para dizer.

Feliz aniversário, Joãozinho. Meus votos que
você encontre a sua "Maria". Todo o João não tem
sua "Maria". Nunca é tarde.

O jantar aconteceu no apartamento da Ruth der
Almeida Prado. Ela deve ter servido nhoque . uma
comida que dizem trazer sorte para quem come nos
dias 29 de cada mês. Se estava gostoso, não sei. Mas
tudo na casa da Ruth é muito bom. O que complica
as vezes são certas figuras que ela chama para sua
casa. Sempre meio... tenebrosas é a palavra certa.
Mas a Ruth tem uma boa alma. Só fecha a porta
depois de ser roubada. Assim mesmo nem passa o
trinco e a tranca. A Ruth vai para o céu no dia em
que se for. Eu sei o que estou dizendo. Se duvidarem
vai até virar santa. Eu canonizo.

^f^^Si^^Mf^^
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Incon leste
da Fossa

cWaleskg
l ainda mate: O YlotontMa J«; trança, a
cantora B1GA « o» Hatóta» Fernando e
Ricardo Atetto a pari» dai IM»
* Vti Com en nem Ctm*um«<;iv '

Dh*eáo d* Eduardo Gonzate?
Rua Almirante Gonçalves, M. Tel. 521 *»9f ¦ '
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HORIZONTAIS

LIS VERÔNICA
Parabéns fira você!

HORÓSCOPO
Aries

regente.
Marte

¦

PPaW.,-;4 '

O aspecto de Mar-
te e Mercúrio poderá
deixá-lo um tanto
impaciente, com difi-
culdade de concluir
as coisas. Tendência
a parar no meio do
que estiver fazendo.
Caso isso aconteça,
faça uns exercícios
respiratórios, procu-
re respirar fundo ai-
gumas vezes, expi-
rando pela boca.

Rosângela Alvarenga

TOURO

regente:
Vênus

Esta é a fofinha Lis Verônica Perei-
ra da Silva, que hoje completa dois
anos. Os papais Antônio Matias eMaria da Graça estão muito felizes. Asdindinhas Maria de Lourdes e Maria
das Neves e a titia Maria Dolores
mandam muitos abraços e beijos paraa fofinha. Lis Verônica é torcedora doBotafogo.

íív S??5 m,ar" de brinquedos. 5 - Vazia. 8 - Famoso bairro boêmiodo Rio de Janeiro. 12 - Sério, circunspecto. 13 - É obrigatório^™
Tri ?eza ir1^"05- P "ir?™ d°S >0etas *S5Eg3e5
PaleS' 21 

" 
SSS 

n°,br!|- 19 " A m0Sca da doen?a d0 son°- 20 -Falerma. 21 - Instrumento do carpinteiro. 23 - Certo comestível 24
^ecornendáveT JPSf*^ 8 

~,Uma Carne apreciada mLna?orecomendável. 27 - Personagem do folclore brasileiro 28 - Saúdaçao entre conhecidos. 31 - Reunião animada que se reaSvaantigamente, à noite, na casa de alguém. 32 - Malogram 33 m
6C: 

°ObrPlh,° d2 r,elÓgJa 34 - Astúcia' 35 - As coSES de r"e a o~
oalmSra V 

1pdehcado PerSu^r a uma mulher. 38 - Espécie de

concorrem para formar o produto da muItípSScão 45 - Antlo»flauta pastoril. 47- Folha-de-flandres. 48 - cS dl anos49 -Tofo
rLJt°me ,de h0mem- 53 - Nome de mulher. 54 - Sâo' os únicosrépteis que tem carapaça. 57 - A profissão de Walmor ChaLs 58A fêmea do elefante, no Senegal. 59 - Papa-mel Snal c!rníVLdas Américas que dorme durante o dia e noite saiTem rSn £alimento). 60 - Rente (fem.). 61 - Maior.^XcíiS en? slÉ

VERTICAIS

LEILA e NEILA
Parabéns pra você!

21/04
a 20/05

Dia muito favorável
para as questões do-
mestiças e para o
trato com o público.
Você estará emanan-
do uma vibração de
bondade e afeto,
criando em volta de
si um clima harmôni-
co. No campo finan-
ceiro, entretanto, po-dera ter algumas
surpresas desagrada-
veis.

leAo
regente:

Sol

Si
22/07

a 22/08

Momento favorável
para mudanças, tan-
to no campo profis-sional quanto no afe-tivo. Você deve usar
sua capacidade de
adaptação paraacompanhar o ritmo
da sua vida. Fique
bem atento e evite
agir sob pressão ou
quando não estiver
suficientemente se-
guro.

SAGITÁRIO
regente:
Júpiter

/

.

tV

Estas são as gêmeas LEILA e NEI-LA BAPTISTA MOREIRA, que hojecompletam 10 anos, e que moram naRua Virgínia Vidal, 121, Tanque. Pa-
pais: Wilton e Graça; maninha: Fabia-na; tia: Marlene; prima: Verinha.

O raTufo K T o"'0 ?raSÍi qUant° ItáIia J'á conquistaram. 2 -U retugo social. 3-0 ovano dos peixes. 4 - Em forma de lente(plural). 5 - a contribuição de uma viúva, elogiada po? Jesus 6 -
(veK oIletoTlO 

lUgt- 8; AqUf'a que rouba- 9 - Antalsado<, vestido, paletó). 10 - Seio de mulher; mama. 11 - Altar dn*sacrifícios. 12 - Sigla de Greenwich Merid an He 14 - Relativa ao
SbuL-2,ReCÁPÍIrnte Para bebidas- 22 " Ca^er doRcoaícuar ovestibular 23 - Cultivai a terra. 24 - Saciado. 25 - Folha de videira26 -Aquele que se prepara para receber a ordem sacra (pi 27 -
S? ??ra, 

Uü'r Poe,Ças metáIjcas. 29 - Lutar, trabalhar. 30-Carne
e ano 4°0d° P 

' 31" Retirar"se- 32 " (?) Garbo, atriz. 37 - Dia mês
cortante 46 íS? 

d° VaSC° da„Gama- 44 " Instrumento
oasSeiroí 4~s S 

°S P-SSaW^ 41 ~ Encher ° ôn''°us depassageiros. 48 - Autorização méd ca para o doente sair rin
£S 1 51 DifíH.°H-prÓPrÍ°- 5° - ESp°'a de ÁS Se deísmanel. 51 - Difícil de ser encontrado. 52 - Nome de mulher 53 -SASSci.""Almiraw<! (abrev>- * - c«° fiSsSSs

RODRIGO
Parabéns pra você!

GÊMEOS

regente:
Mercúric

n
21/05

a 20/06

Você poderá estar
sentindo um peque-no mal-estar no esto-
mago, ou uma sensa-
Ção geral de indispo-
sição. Não se impres-
sione que é passagei-ro. Por via das dúvi-
das, é bom se cuidar
pois o astral está
meio maroto. Não fa-
cilite, há também ris-
co de pequenos aci-
dentes.

VIRGEM

regente:
Mercúrio

Trç
23/08

.. 22-Oil

Bom momento paraa vida conjugai e so-
ciai. A Lua e Vênus
estão protegendo
enormemente estes
setores, e desenvol-
vendo em você e
sentido da coopera-
Ção, da solidariedade
e da hospitalidade.
Aproveite para me-
lhorar a sua capaci-
dade de conviver
com outras pessoas.

22/11
a 21/12

Júpiter forma um as-
pecto positivo com
Saturno, e isso lhe dá
capacidade de tirar
proveito de situações
difíceis. Problemas
que você estiver ten-
do, agora, servirão
de experiência parao futuro. Aquela his-
tória do mal que vem
para bem. Confie e
vá em frente.

LIBRA

regente:
Vênus

GABRIELLE
Parabéns pra vocêlf

Este é o
RODRIGO
MACHADO
GONÇAL-
VES, que
comple ta
8 anos e
que estuda
no Colégio
Brasileiro.
Papais: Aldo
e Denise;
Waldir e
Berenice.
Seus times:
Vasco e
Flamengo.

cAncer
regente:

Lua

Q5
21/06

a 21/07

A Lua conjunta com
Vênus vai lhe trazer
um dia de bom-
humor e alegria. Vo-
cê estará mais bonito
e encantador do quenunca, e fará muito
sucesso onde quer
que vá. Os canceria-
nos que estiverem
guardando mágoas
não vão aproveitar
este astral.

.Tt
23/03

a 22/10

Vênus, na sua casa
de saúde, harmoniza
o seu organismo e,
no caso de doença,
deverá haver melho-
ra, principalmente
para quem sofre de
problemas digesti-
vos, úlceras etc. O
setor de trabalho
também está favore-
cido, principalmente
para as mulheres.

Momento de harmo-
nia e paz interior. Al-CAPRicôRNioguns capricornianos

regente: mais velhos estarãoSaturno realizando sonhos
^^ acalentados por mui-
fj to tempo; outros ve-

4|jRf rão definidos seus
II X objetivos na vida.
Bf \sf Aliás, os nativos des-te signo precisam ter
22/12 obJ'etivos bem defini-

a 20/01 dos, isso lhes traz se-
gurança.

AQUÁRIO

regente:
Urano

ESCORPIÀO

regente:
Plutão

23/10
a 21/11

Uma certa instabili-
dade na vida afetiva,
você está precisando
dar mais atenção a
este setor. Há uma
tendência para ser
muito exigente com
a pessoa amada e ri-
goroso demais com
os seus defeitos. Pro-
cure ver também o
lado positivo das
pessoas, e não con-
trole tanto suas emo-
ções.

A*
21/01

a lá/02

Momento financeiro
positivo, mas há uma
tendência para o
exagero e a ambição
desmedida. A quali-dade que você deve
mais utilizar agora é
a moderação. Além
disso, você está um
tanto surdo a conse-
lhos, e pode ficar
muito entusiasmado
com coisas pouco es-
táveis.

PEIXES

regente:
Netuno

H
20/02

a 20/03

Momento muito
agradável e românti-
co na sua vida. Favo-
rável para iniciar na-
moros, marcar casa-
mentos etc. No cam-
po profissional, po-derão ocorrer sur-
presas muito agrada-
veis que de alguma
forma lhe trarão sa-
tisfação. Entretanto,
o relacionamento
com chefes será diff-
cil.

Este e um diagrama esquemáucp da posição dos planetasíahaixn). com relação uns signos Ao Indo. você encontra airaduçãn rins símbolos e uma explicação surinia rias caracterís-
liras associadas a rada planeta Para fa?er vorf mesmo n seu
hqrrtscopo. procure primeTn. qual (¦ o plaoela regente do seu
sitínn A seguir, identifique a pnsic/in dele rui mapa Veja cm quesifioo ele se encontra porque vorf lambem estará recebendo
influência desse signo Veja se ele eslá ligado a algum nutro
planeta pelas linhas rio centro do mapa Se estiver você estará
recebendrynfluência desse plaoeta F.sta influência será positivase a linha for cheia, e negativa se for tracejada Por fimverifique se há algum planeta ou seu próprio signo Ira/endo
também a sua influência.
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PERSPICÁCIA VISUAL
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rHAní? 6 a f0fmha GABRIELLE RANGEAL MA-CHADO, que completou 5 anos de muití trTvessuras. Papais orgulhosos: Valnir e Sueh oi H àBerenice. Ela vai estudar na Escola ^SsShSo
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OS PLANETAS

z

SOL; +: Aulo-expressâo. no-
breza. hele/a. sorle, alegria.
-: Orgulho, vaidade, nslentacáo.
npressáo. tirania.

LUrt +: Receptividade, imagi-
naçàn, vida doméslica. ternura.
conlatn com o público.-: Instabilidade de humor, flu-
tuaçAo. passividade, negalivida-
de.
MERCÜRIO +: Inteligência.
palavras, comunicação, escri-
tos. pequenas viagens.
-: Nervosismo, inquietação, in-
constância, indecisão, menlira.
fofoca.
Vf.NIIS .+ : Amor. arte. prazer,harmonia, sorte, satisfação.
-: Preguiça, irresponsabilidade,
fuga da solidão, comodismo.

MARTE +: Energia, ação, co-
ragem. competitividade, desejos
fortes, paixão.

,- Intolerância, agressividade.
brigas, discussões, violência.
obstáculos.

JÚPITER +: Bem-estar, har-
monia com as pessoas, sorle.
bom humor, facilidade, ajudas.
-: Excessos, exageros, corrup-
çâo e aulo-indulgência.

E

SATURNO +: Interinrizaçân,
meditação, trabalho, disciplina,
ambição, submissão ao destino,
a dura realidade.
-: Restrição, depressão, escure-
cimento de idéias.

NETUNO: +: Espiritualidade,
fé. amor ao próximo, com-
preeensão, bondade, despren
dimento de coisas materiais '
-: Confusáo, dissolução, caos.
medo. desespero, insegurança.
As coisas escapam do controle.
Tendência a se drogar e a fugir.

URANO +: Inovação, revolu-
ção. mudança drástica, pensamento original, gosto pelo que é
novo ediferenle. inspiração. •-: Arrogância, revolta, anar-
quia. não-respeilo às regras, ex-
centricldade. ansiedade.

PI.UTÃO +: Sexualidade,
transformações inferiores, frie-
za de raciocínio, intensidade,
penetração em mundos obscu-
ros. conhecimento profundo da
alma dos s*?rcs.
-¦• Obsessões, violência, morte,
fim. definitivamente, sem ape-
laçâo. Sadismo, sensação de ral-
ta de tudo. Ou nada.

O que será?
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Escureça os espaços marcados com um pontinho

AS RESPOSTAS
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ELAINE

A-B-C-D são os lotes que foram compradosnum terreno a beira-mar. Localize-os no mapa.

As gêmeas

PAZELLI

Li
ela\mE; Por <5U£ Você sempre faz. os pEijepes1 DO CoLvESsO &AA CIAJCO M1MUTOS? " 

"~

ASS\AA ACA^O

TEMPO V/VÔO PftRA,
W^E PREOCUPAR
COM E.L.ES

?AzeLU
ARISTEU, O JUIZ ADAIL

AQUI Mft AVENIDA BfiflSlL
Nwo "Se pode bobear<

Quftwíü memos ge espeRfl...

Teste sua percepção visual assinalando
as duas figuras exatamente Iguais.
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Cinema - Com entrada
franca, Os Anos JK, uma
Trajetória Política, docu-
mentdrio de Silvio Tendder,
será exibido hoje, às
19h30m, no Cineclube das
Faculdades Simonsen (Rua
Ibitiúva, 151, 2o andar-Pa-
dre Miguel). Debate após as
sessões.

O vídeo-cassete que
Jean-Paul Sartre fez com
sua mulher Simone de
Beauvoir sobre a vida em
comum dos dois, o feminis-
mo e o existencialismo po-
dera ser visto hoje em duas
sessões, às 21 e 22h30m, no
Bar Canto Livre (Rua Hu-
maitá,380-Humaitá).

Curso - Com taxa de Cr$
27 mil para o primeiro se-
mestre, cada um dos cursos
de línguas do Departamen-
to de Filologia do Instituto
de Letras da UFF (Praça do
Valonguinho - Centro de
Niterói) está com inseri-
Ções abertas. No programa,
inglês, francês e espanhol.

Literatura e Loucura é o
curso que fará uma análise
de textos fiecionais da lite-
ratura brasileira que tema-
tizam a loucura, a partir de
segunda-feira, às 14 horas,
na Oficina Literária Afrá-
nio Coutinho (Rua Paul
Redfern, 41 - Ipanema).
Professora: Maria Cristina
Ferraz Virgulino (mestre
em Literatura Brasileira pe-
Ia PUC-RJ).

O curso de revisão gra-
matical de português atra-
vés de textos para professo-
ra de português e universi-
tários da área está com ins-
crições abertas. Informa-
ções pelo telefone 541-7864.

Só até amanhã poderão
ser feitas as inscrições para
o curso de especialização
em amostragem (pós-
graduação lato-sensu), na
secretaria da Escola Nacio-
nal de Ciências Estatísticas
(Rua André Cavalcanti,
106).

Com o objetivo de levar a
uma tomada de consciência
na unificação do corpo e da
mente, a Escola de Teatro
Martins Pena inicia em
abril o seu laboratório de
dramintegração. Inscrições
e maiores informações na
Rua Vinte de Abril, 14 /tel.:
232-5598.

O curso de manequim e
modelo do Instituto de
Treinamento e Ensino Li-
vre Profissional terá a sua
aula inaugura] amanhã, e
início oficia! dia 7, no Insti-
tuto Abel (Rua Dr. Paulo
César, 107, Icaraí- Niterói,
tel.: 717-0160). No Rio, in-
formações pelo telefone
267-6669.

Debate - Sob a coordena-
ção da socióloga Lélia Gon-
zales, Mulher Hoje será o
tema abordado, às 12h30m
pela vereadora Lúcia Arru-
da; pela integrante do Cole-
tivo, Danda Prado; pela
subsecretária da secretaria
municipal de Saúde, Nina
Pereira Nunes; pela suplen-
te de deputado federal, Ma-
ria Teresa Amaral; no Cen-
tro Calouste Gulbenkian
(Rua Benedito Hipólito,
125). Entrada franca.

Livro - As Bibliotecas
Volantes estarão hoje, das
9 às 12 horas, na Pavuna
(Praça Copérnico); e, das
14 às 17 horas em Vila Cru-
zeiro (Largo São Lucas).

Música - Com um reper-
tório no qual estarão in-
cluídos desde um concerto
de Vivaldi a um choro de
Villa-Lobos, passando por
uma polca de Pixinguinha e
uma fugata de Astor Piaz-
zolla, a Camerata Carioca
se apresenta hoje, às
18h30m, por Cr$ 500, na
ABI (Rua Araújo Porto
Alegre, 71,9" andar).
O Show - A Banda Black
Rio fará a sua primeira
apresentação após o faleci-
mento de seu saxofonista
Oberdan Magalhães, hoje e
amanhã, no Noites Cario-
cas (Morro da Urca). O
show começa a uma da ma-
nhã, mas desde às 22 horas
a discoteca estará aberta.
Ingressos: CrS 3,5 mil (mu-
lheres) e CrS 4 mil (ho-
mens).

De hoje até amanhã, o
cantor c compositor Egbcr-
to Gismonti estar.. apre-
sentando sempre às
21h30m, no Circo Voador
(Arcos da Lupa).

Cantando Beatles em es-
tilo country, além de outros
sucessos de décadas passa-
das, o conjunto Dollar
Company estará se apre-
sentando no Teatro da UFF
(Rua Miguel de Frias, 9 -
Icaraí), hoje, amanhã e do-
mingo. Às 21 horas, com
ingressos: Cr$ 2 mil.

Walter Montezuma fará
um show de pré-
lançamento do seu disco,
hoje e amanhã, às 23 horas,
no Bar do Violeiro (Rua
Daut Peres, 92). Couvert:
Cr$ 2,5 mil.

CINEMA
Lançamentos
JANGO - Documentário em lonèa-metragcm
sobre o ex-Presidente João Belchior Marques
Goulart. Realização de Sílvio Tendler que
tem entre suas obras Os Anos JK c O Mundo
Mágico dos Trapalhões. Leblon II (Rua
Ataulfo de Paiva) - 14h - I6h - 18h - 20h e
22h. (livre).

O NEGÓCIO É SOBREVIVER - (The Survl-
vors). - Comédia reunindo Walter Matthau,
Robín Williams e Jerry Reed, sob a direção
de Michael Ritchie. No roteiro de Michael
Leeson, três homens enfrentam uma situação
comum: como sobreviver numa sociedade
onde ninguém está salvo do caos econômico
dos tempos modernos, onde todos estão su-
jeitos a ser vitimas do grande desemprego.
Brunl Ipanema (Rua Visconde de Pirajá) -
Brunl Premler (Rua Barata Ribeiro) - 14h -
llih - 18h - 20h e 22h e Brunl Tijuca (Rua
Conde de Bonfim)- 15h - 17h- 19h e 21h (16
anos).

DEPRAVAÇAO II - De Hélio Vieira de
Araújo. Com Wilson Gray e Dalma Ribas.
Filme pornô. Tijuca Palace I (Rua Conde de
Bonfim) - Lido I (Praia do Flamengo) -
Ópera I (Praia de Botafogo)- MhIOm- 16h -
17h50m - I9h40m e 21h30m. Astor (Min.
Edgard Romero) é Ramos (Rua Leopoldina
Rego) - I5h30m - 17h20m - lühlOm e 21h.
Orly (Rua Álvaro Alvim)- 10h30m - I2hl0m

I3h50m - 15h30m - 17hl0m - 18h50m e
20h30m. Bruni Méler (Av. Amaro Cavalcanti)

I4h30m - 16hl0m - I7h50m - I9h30m e
21hl0m. (18 anos).

A PRISÃO - Direção de Oswaldo de Oliveira.
Com Martha Anderson. Meiry Gonçalves e
Maria Fraga. Cenas de sexo. América (Rua
Conde de Bonfim) - Lido II (Praia do Fia-
mengo) - Imperator (Rua Dias da Cruz) e
Madurelra I (Rua Dagmar da Fonseca) -
14hl0m- 16h-17h50m- 19h40m e 2]h30m.
Vitória (Rua Senador Dantas) - 13h40m -
15h30m - 17h20m - 19hl0m e 21h. (18 anos).

A NOITE DO AMOR ETERNO - De Jean
Garrett. Com Aldine Müller c Flávio Phorto.
Um filme com cenas de sexo e violência.
Odeon (Praça Mahatma Gandhi) - 13h3nm -
15h - I6h30m - 18h - 19h30m e 21h. Paissan-
du (Rua Senador Vergueiro) - Comodoro
(Rua Haddock Lobo) e Olaria (Rua Uranos)-
15h3um - I7h - 18h30m - 20h e 21h30m. (18anos).

Continuações

Baixada
CENTER (N. Iguaçu)-A PRISÃO (18 anos)-
I3h40m - 15h3Ôm - I7h30m - IShIOm e 21 h.

CENTER II(N. Iguaçu) - DEPRAVAÇAO II
(18 anos) - I3h40m - I5h30m - I7h30m -
I9hll)me2lh.

PAZ (Caxias) - A PRISÃO (18 anos) -
13h30m-16h30mel9h30m.

Niterói
NITERÓI - DEPRAVAÇAO II (18 ano») -
I3h40m-I5h30m-I7h20m-I9hl0me21h.

CINE ARTE UFF - REPÚBLICA DOS AS-
SASSINOS - (18 anos) - 15h30m - 17h30m -
I9h30m-21h.30m.

CENTRAL - OS DEUSES DEVEM ESTAR
LOUCOS - (livre) - 14h30m - 16h40m -
18h50me21h.

WINDSOR - O NEGÓCIO É SOBREVIVER -
14h - I6h - 18h - 20h eí22h.

Petrópolis
D. PEDRO - CAMPEONATO DO SEXO (18,anos) - !4h30m - 16h - 17h40m - 19h20m e'
21 h.
PETRÓPOLIS - AS LOUCURAS DE JERRY
LEWIS - (livre) - 14hl0m - I6h - 17h50m -
J9h40me21h3Um. -

Teresópolis
ALVORADA I - VlDEO DROME - às 21 h.

ALVORADA II - LOUCURAS SEXUAIS -
(18 anos) - ãs 21 h. Sábado: 22h.

TEATRO

AS LOUCURAS DE JERRY LEWIS (Smor-
gasbord) - Direção de Jerry Lewis. Com
Jerry Lewis, Sammy Davis Jr., Milton Berle e
Herbe Edelman. Barra II (Av, das Américas).
Copacabana (Av. N. S». de Copacabana) -
São Luiz I (Rua do Catete) - 14h - 16h - I8h -
20h - e 22h. Palácio I (Rua do Passeio) -
13h40m - 15h30m - 17h20m - 19hlüm e 21h.
Tijuca (Rua Conde de Bonfim) - 13hl5m -
15h20m - 17h30m- 19h30m e 2lh30m. (livre).

FRANCÊS (Francês) - Direção de Graeme
Cliford. Com Jessica Lange e Sam Shepard.
Veneza (Av. Pasteur) - Barra III (Av. das
Américas) - 14h - 16h30m - 19h e 21h30m.
(16 anos).

TROCANDO AS BOLAS - (Tradlng Placcs).
Comédia sobre o mundo das finanças dirigi-
da por John Landis. No elenco. Dan Ayroyde
o ator negro Eddie Murphy, dois artistas
muito populares nos Estados Unidos.
Condor-Copacabana (Av. N. S'. de Copaca-
bana) - Largo do Machado I (Largo do
Machado) 14h30m - 16h50m - 19hl0m e
21h30m - Metro Boavista (Rua do Passeio) -
14h - 16h20m - 18h40m e 21h. Palácio
(Campo Grande) - 15h - 17h20m e 21h40m.
(14 anos).

AGÜENTA CORAÇÃO - Direção e roteiro de
Reginaldo Faria. Com Reginaldo Faria.
Christiane Torloni. Jorge Botelho. Cristina
Ache. Osmar Prado, Gilda Guilhon, Mila
Moreira, Milton Moraes e Lady Francisco.
São Luiz II (Rua do Catete) - Barra I (Av. das
Américas) - Roxy (Av. N.S. de Copacabana)

Leblon i (Rua Ataulfo de Paiva) - 15h30m -
17h30m - lüh3()m e 2lh30m. Carioca (Rua
Conde de Bonfim) - 15h - 17h" - 19h e 21h.
Palácio II (Rua do Passeio) - 13h30m -
ISh30m - I7h30m - 19h30m e 21h30m. (16
anos).

NO LIMITE DA REALIDADE (The Twilight
Zonex - The Movie) - Direção de John
Landis, Steven Spielberg, Joe Dante e George
Miller. Coral (Praia de Botafogo) - 15h -
I7hl0m - 19h2um é 21h30m.(14 anos).

ATRAS DAQUELA PORTA (Oltre Ia Porta)-
Direção de Liliana Cavani. Com Marcelo
Mastroianni, Eleonora Giorgi e Tom Beren-
ger. Cinema I (Av. Prado Júnior) - 14h20m -
I6h50m - IDhlOm c 21h30m. (18 anos).

NO LIMITE DA REALIDADE (The Twilight
Zonex - The, Movie) - Direção de John
Landis, Steven Spielberg, Joe Dante e George
Miller. Coral (Praia de Botafogo) - 15h -
17h40m - 19h20m e 21 h3()m. (14 anos).

O CIRCULO DO PRAZER. - Pornô nacional.
Roteiro e direção de Mário Vaz Filho. Com
Aryadne de Lima. Rex (Rua Álvaro Alvim) -
12h30m - 15h30m - 18h20m e 19h45m. Sába-
do e domingo a partir das Hh. (18 anos).

OS DEUSES DEVEM ESTAR LOUCOS -
(The Golds Must be Crazy) - Realização do
cineasta sul-africano Jamie Uvs. Ópera II
(Praia de Botafogo) - 15h - 17hlbm - 19h20m
e21h30m. (livre).

Reapresentações
007 CONTRA O FOGUETE DA MORTE -
Madurelra II (Rua Dagmar da Fonseca) -
13h30m - 16h - 18h30m e 21h. (14 anos).
FORÇA DO DESTINO - Drive-In (Lagoa) -
20h e 22h:iüm.
PETER PAN - Baronesa (Rua Cândido Bení-
cio)- 15h - 16h4()m. (livre).
GOLPE DE MESTRE (2' parte) - Baronesa
(Rua Cândido Beníclo) - IShõflm e 21h.
MÉDICOS. LOUCOS É APAIXONADOS -
Art-Méier (Rua Arquias Cordeiro) - I5h -
16h3üm-18h- I9h30m e 2lh.(l& anos).

KRUI.L - Bristol (Av. Ministro Edgar Rome-
ro)- I4h-16h30m- I9he2lh.

O DIABO NA CARNE DE MISTER JONES e
FÚRIA SILENCIOSA -Íris (Rua da Carioca)

lOh - 14h - I8h e 22h. (18 anos).
MONTY PITHON - O SENTIDO DA VIDA -
Rio Sul (Rua Marquês de São Vicente) - I4h

\ -I6h-18h-20he22h.

EM ALGUM LUGAR DO PASSADO - Scala
(Praia de Botafogo) - I5h - 17hl0m - 19h20m
e21h30m (livre).
HAIR - Largo do Machado II (Largo do
Machado) - Tijuca Palace II (Rua Conde de
Bonfim). I4h - 16h20m - I8h40m e 21h. (18

; anos).

VÍTOR OU VITÓRIA - Jóia (Av.'N. S» de
Copacabana)- 14h - 16h30m- I9h e 21 h30m

BILrriS - Rlcamar (Av. N. S< de Copacaba-
! na)-14h25mel6hl5m

O ENIGMA DE KASPAR HAUSER - Rlcar-
mar (Av. N. S< de Copacabana) - 18h05 m e

) 20hO5m

; VERDADES E MENTIRAS - Rlcamar (Avi N. S* de Copacabana) - às 22h05m

i TRÊS HOMENS PARA MATAR - Coper
Tijuca (Rua Conde de Bonfim) - I5h e 17h.
A ENCRUZILHADA DAS BESTAS HUMA-
NAS - Coper Tijuca (Rua Conde de Bonfim)
-I9he2lh.

Zona Sul
E O VENTO NAO LEVOU - De Robert David
MacDonald. Tradução de Luiz Fernando Tof-
fanelli. Direção de Roberto Vignati Com
Maria Fernanda. Yara Amaral e Fernando
Gillích. Teatro Copacabana. Av. N. Sra. de
Copacabana, 291. Tel.: 257-0881. Horário: 3» a
61 feira, às 21hl5m. Sábado: 20h e 22h30m.
Domingo: I8h h 21h. Ingressos: 3' a 5' feira:
CrS 5 000 e CrS 3.000. 6' feira e domingo: Cr$
6.000 e CrS 4.00). Sábado: CrS 6.000.

OS MENINOS DA RUA PAULO - De Ferenc
Moinar. Tradução: Paulo Ronai. Adaptação:
Cláudio Botelho. Direção: Luís de Lima. Com
Luis Felipe de Lima. Marcos Tsoware. André
Barros e Duda Monteiro. Teatro Vannucci.
Rua Marquês de São Vicente, 52. Horário: 2'
a 6' feira, às 17h. Ingressos: CrS 2.500 e CrS
2.000.

A GAROTA DO GANGSTER - De Zeca
Capehni e Cláudia Dalla Verde. Direção dePaulo Afonso de Lima. Com Thals de Cam-
pos, Isolda Cresta e Alexandre Marques
Teatro Vannuci. Rua Marquês de São Vicen-te, 52. Horário: 2' e 3' feira, às 21h30m
Ingressos: CrS 3.000 e CrS 2.500.

A PORTA - De Felipe Pinheiro e Pedro
Cardoso. Direção de Tim Rescala. Com Feli-
pe Pinheiro, Pedro Cardoso e Luis Paulo
Neném. Teatro de Arena. Rua Siqueira Cam-
pos. Horário: 2' a 4' feira. 21h30m. Ingressos:
CrS 3.000 e CrS 2.000.

O MEU GURI - De Zeno Wilde Direção de
Roberto Bomtempo e Roney Vilela. Com
Monique Alves, Sidney Martins e Tânia Cos-
ta. Teatro da Galeria. Rua Senador Verguei-
ro. 93. Tel.: 224-8846. Horário: 2' e 3' feira, às
21h30m. 4-1 a 6' feira, às 17h3()m. Ingressos: 2'
a 3' feira: CrS 2.000. ¥ a 6' feira: CrS 1.000.

A PAIXÃO DE OSCAR WILDE - De Murilo
Dias César. Direção de Paulo Afonso de
Lima. Com Cláudia Gonzaga, Angela Vale-
rio. Mário Jorge. Regina Rodrigues e Ujena-
ne Machado. Teatro de Bolso Aurimar Ro-• cha. Av. Ataulfo de Paiva. 269. Horário: de 3'
a 6' feira, às 21h30m. Sábado: 20h e 22h
Domingo: 19h e 21h. Ingressos: CrS 3500 e CrS
2500,

FREUD-NODISTANTEPAlSDA ALMA -
De Henry Denker. Direção e tradução de
Flágio Rangel. Com Edwin Luizi. AricléPe-
rez. Adriano Reis e Wanda Lacerda. Teatro
Clara Nunes. Rua Marquês de São Vicente.
52.: 274-9696. Horário: de 3* a 6« feira às 2Ih.
Sábado: 20h e 22h30m. Domingo: I8h e 2lh:
5' feira às 17h. Ingressos: CrS 5000 e CrS 3000.
6' feira e sábado: CrS 5000.

ARTIGO UM SETE UM - De Fernando
Palitot. Direção de Haroldo de Oliveira. Com
Haroldo de Oliveira, Fernando Palitot e Jus-
sara Calmon. Teatro Imperial. Praia de Bota-
fogo, 524. Tel.: 295-0896. Horário: de 5< feira a
domingo às 2lhI5m. Ingressos: Cr$ 4.000 CrS
2:000,

A CANOA FOI AO FUNDO - Comédia musi-
cal de Xisto Bahia Filho Com Grace Benza-
quem. Calpúrnia Avancini e Arthur Jeffrey.
Teatro da Galeria. Rua Senador Vergueiro,
93. Horário: de 4' a 6' feira, às 21h30m
Sábado: 20h e 22h30m. Domingo 19h e .
21h30m. Ingressos: de 4' a 6* feira CrS 2.000 e
CrS 1.000. Sábado e domingo: Cr$ 2.500 e CrS
1.500.

FOI BOM, MEU BEM? - Luís Alberto de
Abreu. Direção de Wolf Maia. Com Cristina
Pereira, Cininha de Paula. Eliane Maia. Ale-
xandre Marques, Rafael Ponzi, Chico Tenrei-
ro e Osmar Prado. Teatro do Planetário da
Gávea. (Av. Padre Leonel Franca, 240). Hora-
rio: de quarta a sexta-feira, às 21h30m. Sába-
dos e domingos, às 20h e 22h30m. Ingressos:
4'. 5' feira e domingo: Cr$ 4.000 e Cr$ 3.000.
6'e sábado: CrS 4.000.

PIAF - De Pam Gems. Tradução de Millôr
Fernandes. Direção de Flávio Rangel. Com
Bibi Ferreira, íris Bruzzi. Léa Garcia e Carlos
Capelette. Teatro Ginástico, Av. Graça Ara-
nha. 187. Tel.: 220-8394. Horário: de 4« a 6<
feira, às 21h30m. Sábado: 21hl5m. Domingo:
I8h. Vesperal: 5> feira: 17hl5m. Ingressos
CrS 4.000 e CrS 3.000 Sábado: Cr? 4.00o'
Vesperal: CrS3.0OO.

BOA NOITE, MAE - De Marcha Norman.
Tradução de Millôr Fernandes. Direção de
Ademar Guerra. Produção de Reynaldo Loy.
Com Aracy Balabanian e Nicette Bruno.
Teatro Glória. Rua do Russel. 632. Tel
245-5533 e 254-5527. Horário: de 4« a 6' feira,
às 21hl5m. Sábado: 20hl5m e 22hl5m e
domingo: 18h e 21h. Ingressos: CrS 5.000.
Platéia inferior e estudante CrS 3.000.

O DIA EM QUE ALFREDO VIROU Ã MAO -
Direção de João Bithencourt Com Cláudio
Corrêa e Castro. Magalhães Graça, Suzana
Queiroz e Míriam Ayres. Teatro da Praia
Rua Francisco Sá, 88. Horário: 4' e 6« feira, às
21hl5m 5' feira: I7h e 21hl5m. Sábado 20h t
22h30m Domingo: 18h e 21hl5m. Ingressos.
4' e 5» feira: CrS 2.500 e CrS 1.800.6* feira: CrS
3.500. Sábado: CrS 4.000 Domingo: CrS 1 000
e CrS 1.800

CÂNDIDO - De Voltaire. Adaptação de Pau-
Io Afonso de Lima. Direção de Jorge Fernan-
do. Com Ricardo Blat e Cláudia Jimenez.
Teatro da Lagoa. Av Borges de Medeiros,
1.426. Tel.: 274-7999. Horário, de 4« feira a
domingo as 2lh30m Ingressos: CrS 4.000.
Sábado: CrS 5.000.

QORPO SANTO - A IMPOSSIBILIDADE DE
SANT1QASAO - Direção de Marcelo de Bar-
reto Com Almir Martins, Antônio Gonzalez.
Gláucia Regina. Gustavo Ottoni e Cristina
Negro. Teatro Cacilda Becker Rua do Cate-
te. Horário: de 3' feira a domingo às 21 h.

CORPO A CORPO - De Oduvaldo Vianna
Filho: Direçào de Luiz Alberto Conceição.
Com Luiz Alberto Conceição. Teatro de Are-
na da CEU Av Rui Barbosa. 762. Tel.:
551-3347. Horíno: de 5« feira a domingo, às
2Ih Ingressos: CrS 2.000.

DISSE ADEUS AS ILUSÕES.» EMBARCOU
PRA HOLLYWOOD - De Ricardo Meirelles.
Direção de Roberto Marconi. Com lolanda
Moura e Ana Magdala. Circo Planetário da
Gávea. Av. Padre Leonel Franca. Horário: 3'
feira: 2lh30m. De 4» a domingo: I9h30m.
Ingressos- CrS 2.500.

UMA CAMA PARA TRÊS - De Claude
Magnier. Tradução e adaptação de Jucá deOliveira. Direção de José Renato. Com EvaVílma. Fúlvio Stefanini e Carlos Zara. Teatro
Princesa Isabel. Av. Princesa Isabel. Tel.:
275-3346. Horário: de 4' a 6< feira, às 21 h30m.
Sábado: 20h e 22h30m. Domingo: 20h.

INARREDAVEL COMPROMISSO - De Aldir
Blanc. Direção de Miguel Oniga. Supervisão
de Domingos de Oliveira. Com Anja Bitten-
court, Elza de Andrade e Jana Castanheira.
Teatro Cândido Mendes. Rua Joana Angéli-
ca. 63. Tel.: 227-9882. Horário: 4» e 5' feira, às
2lh30m 6' feira e sábado sessão à meia-
noite. Ingressos: CrS 3.000 e CrS 2.000.

O INIMIGO DO POVO - De Ibsen. Adapta-
ção e direção de Domingos de Oliveira. Com
Clementino Vascalno, Ada Chaseleov, Fer-
nando Amaral e Priscila Rozenbaum. Teatro
Cândido Mendes. Rua Joana Angélica, 63.
Tel.: 227-9882. Horário: 6«, sábado e 2« feira,
às 21h30m. Domingo: I9h. Ingressos: CrS
3.000, CrS 2.000 eCií 1.000.

A CHORUS LINE - De James Kirkwood e
Nicholas Dante. Tradução de Millôr Fernan-
des Com Accácio Gonçalves. Maria Cláudia
Raia, Márcia Albuquerque e Thales Pan Cha-
con. Teatro Tereza Rachel. Rua Siqueira
Campos, 143. Tel.: 235-1113. Horário: de 3» a
5' feira às 21 h30m. 6< feira: 20h Sábado 20h e
22h30m. Domingo ISh e 21h30m Ingressos:
CrS 7.500, CrS 6.000 e CrS 5.000

QUASE 84 - De Fauzi Arap. Direção de Ivan
de Albuquerque. Com Rubens Corrêa, Ivan
de Albuquerque e Leyla Ribeiro. Teatro Ipa-
nema. Rua Prudente de Morais, 824. Tel.:
247-9794. Horário: de 4» a 6' feira, às 21h.
Sábado: 21 h30m. Domingo: 18he21h. Ingres-
sos: CrS 1.500.

TIRO AO ALVO - De Flávio Márcio. Direção
de Pedro Camargo. Com Rosamaria Murti-
nho, Sérgio Mamberti, Ernesto Piccolo, Suza-
na Abranches c Waldir Seviotti. Teatro Del-
fin. Rua Humaitá. Tel.: 266-0222. Horário: 4»
a 6' feira, às 21hl5m. Sábado: 20h e 22h.
Domingo: 18h e 20h30m. Ingressos: Cr$ 4.000
e CrS 2.500. Sábado: CrS 4.000.

Centro
SENHORA DOS AFOGADOS - De Nelson
Rodrigues. Apresentação dos alunos da Esco-
Ia de Teatro Martins Penna. Teatro Luiz
Peixoto. Rua Vinte de Abril, 14. Horário: 6»
feira a domingo, às 211: Entrada franca. Até
dial.

BESAME MUCHO- De Mário Prata. Direção
de Aderbal Júnior. Com Jonas Bloch. Louise
Cardoso, Denise Bandeira e Herri Pagnoncel-
li. Teatro Maison de France. Av. Pres. Antô-
nio Carlos, 58. Horário: 4' a 6» feira às 21h.
Sábado: 20h e 22h30m. Domingo: 18h e 21h.
Ingressos: CrS 4.000 e CrS 3.000. 6' feira e
sábado: CrS 5.000.

AMANTE S.A. - De John Chapman e Deve
Freeman. Tradução e adaptação de João
Bittencourt. Direção de José Renato. Com
Sueli Franco. Milton Carneiro. Elisãngela e
Roberto Pirilo. Teatro Mesbla. Rua do Pas-
seio, 42, 11" andar. Tel.: 240-6141. Horário: de
4' a 6' feira e domingo: 21h. Sábado: 20h e
22h30m. Vesperal: 5' feira: 17h e domingo:
18h. Ingressos: CrS 3.000 e CrS 2.500. Vesperal
de 5J feira: CrS 2.500. 6* feira e sábado: CrS
4.000.

Zona Norte
NOITES E DIAS DE AMOR E MORTE -
Tex:os de Alcione Araújo, Jean Anouilh e
Jean Aurench.', Raul Brandão. Rubem Fonse-
ca e um anônimo medieval com tradução de
Fátima Saad. Com Carolina Virguez, Gilson
Antônio. Ednaldo Eiras e Malvina Fernandes.
Teatro Armando Gonzaga. Rua General Os-
valdi C. Varias, 511. Horário: Sábado e
domingo às21h. Até dia 15.

O AMANTE DO MEU MARIDO - Direção de
R. Rocha. Com Carvalhinho, Olívia Pineschi.
Zélia Zamyr e Sebastião Coutinho. Teatro do
América. Rua Campos Sales. 118. Tel.: 234-
2060. Horário: de 5' feira a domingo, às 21h.
Ingressos: CrS 4.000 e CrS 2.500. Sábado CrS
4.000.

Teatro/Revista
A TOCHA NA AMÉRICA - De Gugu Olime-
cha. Direção de Luiz Mendonça. Com Olney
Cazarré, Rosana Garcia e Uva Nino. Teatro
Rival. Rua Álvaro Alvim, 33. Horário: 3* a 6«
feira, às 21hl5m. Sábado: 20h e 22h30m.
Domingo: 18h e 21hl5m. Ingressos: CrS 3.000
e CrS 2.000. Sábado: CrS 4.000.

MIMOSAS.- ATÉ CERTO PONTO - Direção
de Brigitte Blair. Com Camile Alex Mattos
Tânia Litiere e Munique Lamarque - Teatro
Brigitte Blair - Rua Miguel Lemos, 51 -
Horário: de 4' feira a domingo às 21h30m.
Domingo vesperal: 18h30m. Ingressos: CrS
3.000.

SHOW
CIRCO GARCIA - Apresentação de mágicos,
malabaristas, animais adestrados e palhaços
Praça XI. Tel.: 222-8070. Horário: de 3» a 6>
feira, às 21h. 5'-feira. às 15h Sábado, I5h. 18h
e21h. Domingo: lOh, 14h30m. 17h e 19h30m.
Ingressos: CrS 1.000. CrS 2.000. CrS 3.000 e CrS
5.000

UM GORDOIDAO NO PAlS DA INFLAÇÃO
- Texto de Jô Soares e Armando Costa.
Apresentação do humorista Jô Soares. Tea-
tro Casa Grande - Av. Afrànio de Mello
Franco. 290 - Tel 239-4046 e 259-6948.
Horário 4" a 6« feira às 21h30m. Sábado 20h e
22h. Domingo: 21h Ingressos- CrS 5.000

A DANÇA DOS SIGNOS - Apresentação de
Oswaldo Montenegro. Participação de Mon-
gol, José Alexandre e Madalena Sales. Teatro
Vannucci. Rua Marquês de São Vicente
Horário: de 4' feira a domingo, às 21h30m
Ingressos: 4« e 5« feira: CrS 4.000. 6' feira a
domingo CrS 5 000.

BABY GAL - Apresentação de Gal Costa
Canecào. Av. Venceslau Brás. Horário 4» a 5*
feira às 21h30m 6» feira e sábado. 22h
Domingo: 20h. Ingressos: CrS 6000 - CrS 7000
-CrS 10.000. Até dia 8.

DERCY DE CABO A RABO - Apresentação
da atriz Dercy Gonçalves. Teatro Glauce
Rocha Av. Rio Branco Tel: 224-2356 Hora-
no: de 5* feira a sábado, às 2!h Domingo
I8h30m. Ingressos: CrS 5.000

SERIE INDEPENDENTE - Apresentação de
Antônio Adolfo e Ruy Maunty Sala Funarte
Sidney Miller Rua Araújo Porto Alegre. 80.
Horário, de 3* feira a sábado, às 21h Ingres-
sos: OS I SOO Até dia 31.

LINDA FLOR - Apresentação de Aracy Cor-
tes e Marfita Barbosa e o conjunto Chorando
Baixinho Sala Funarte Sidney Miller Rua.
Araújo Porto Alegre. 80. Horário: de 3*-feira
a sábado, às I8h30m. Ingressos CrS l 500
Até dia 7.

HOJCflATY
2© TV EDUCATIVA

09:00 - Ginástica
09:30 - Olho Mágico
09:45 - Patatí-Patatá
10:00 - Curumim
10:15-Daniel Azulay
10:35 - Ai Aventuras do Tio Maneco
11:00 - Os Mais Belos Desenhos
11:30 - Tempo de Atualização
12:00-Telecurso 1» Grau
12:15 - Telecurso 2" Grau
12:30 - TVE Noticias
12:45 - Documentários
13:30 - Nossa Terra Nossa Gente
14:00 - Patati-Patatá
14.15 - Conhecimentos Gerais
14:30 - Faixa de Serviço
15:30 - Tempo de Atualização
16:00 - Sítio do Picapau Amarelo

16:30-Olho Mágico
16:45 - Curumim
17:00 - Daniel Azulay
17:20 - Janela da Fantasia
17:40 - As Aventuras do Tio Maneco
18:05 - Os Mais Belos Desenhos
18:35-Bazar Tem Tudo
19:00 - Ciência em Casa
19:15-Telecurso 2» Grau
19:30-Telecurso 1» Grau
19:45-Esporte Hoje
20:00 - Mundo Indomado - Documentário
20:30 - Documentários - Explorando o Mar

Inquieto - Os Jardins de Algas
21:00 - Debates Culturais
22*0 - 1984 - Notícias
23:00 - Festa Baile
00:00 - Conversa,de Fim de Noite

4® REDE GLOBO

06:30
06:45
06:58
07:00
07:30
08:00

08:30
11:00
12:00
12:30
12:45
13:00
13:30

Telecurso 2' Grau
Telecurso 1' Grau
Momento Olímpico
Bom Dia Brasil
Bom Dia Rio
Sítio do Picapau Amarelo ¦
da Emília
Balão Mágico
TV Mulher
Show dos Shows
Globo Esporte
RJ TV

A Arca

Hoje
Vale a Pena Ver de Novo - Água
Viva

14:45 - Filme

16:45 -Sítio do Picapau Amarelo - A Arca
da Emília

17:20 - Caso Verdade - Nunca Deixe de
Sonhar

17:50 - Amor com Amor se Paga
18:45 - Transas e Caretas
19:45 - RJ TV
19:55 - Jomal Nacional
20:25 - Momento Olímpico
20:27-Champagne
21:20 - Sexta Super - Globo de Ouro
22:15 - Filme
00:15 - Jornal da Globo
00:35 - RJ TV
00:45 - Momento Olímpico
00:47 - Filme
02:50 - Filme

6'M REDE MANCHETE

12:00-Rumo à Olimpíada
12:05 - Programação Educativa
13:00-Circo Alegre
15:00 - Manchete Shopping Show
17:00 - Clube da Criança
19:00 - FM TV
19:30 - Manchete Panorama

19:50 - Rumo à Olimpíada
19:55 - Manchete Esportiva
20:15 - Jornal da Manchete
21:20 - Bar Academia
22:50 - Debate em Manchete
23:50 - Rumo à Olimpíada
23:55 - Jornal da Manchete - 2» Edição

7 REDE BANDEIRANTES

07:30 - Primeira Edição
08:00 - Show de Desenhos
08:45 - Braço de Ferro
09:30 - Despertar da Fé
10:00 - Ela
11:55-Boa Vontade
12:00 -Esporte Total
12:15 - Amor
13:00 - TV Criança

ísw- Casal 80-Seriado
19:15-Jornal do Rio
19:30 - Jornal Bandeirantes
20:00 - Brasil Olímpico
20:05 - Momento do Esporte
20:15 - Boa Noite Amiguinhos
20:20 - Casa de Irene - Seriado
21:15 - Hebe
23:15 - Jornal da Noite
23:30 - Filme

REDE RECORD

09:00 - Igreja da Graça
09:30 - Tele-Escola
10:00 - A Feiticeira
10:30 - Show da Lucy
11:00 - Sawamu, o Demolidor
11:30 - Aventura aos 4 Ventos
12:00 - Daniel Boone
13:00-A Moda da Casa
13:15 - Cozinhando com Arte
13:30 - Show da Lucy
14:00 - A Feiticeira
14:30 - Salty

15:00-
15:30-
16:30-
17:00-
17:30-
18:00-
18:30-
19:00-
20:00-
20:57.
21:00-
23.00-

Joe. o Fugitivo
Se Meu Buggy Falasse
Yoggy e o Minipolegar
Hero High (Escola de Heróis)
ClueClub
Candy Candy
Nova Onda - Musical
Vídeo-Clip-Musical
Chip's
Informe Econômico
Sessão Especial
Record em Noíticas

11® TV STUDIOS

07:00 - Ginástica
07:30 - O Vira-Latas
08:00 - Pemalonga e seus Amigos
08:20 - A Pantera Cor-de-Rosa
08:40 - O Cachorrinho Droopv
09:00 - A Turma do Tom & Jerry
09:20 - Toro e Pancho
09:30 - Cobrinha Azul
09:40 - O Inspetor
09:50 - A Turma do Pica-Pau
10:10-Pemalonga
10:20 - Pala-Léguas
10:30 - Popeye
11:00-Clube do Mickey
11:30- Tom & Jerry
12:00 - Sessão Soiteio do Meio-Dia
12:30 - Pica-Pau
13:00 - Boca de Forno
13:15 - Desprezo -Novela
14:00-Conflito-Novela
14:30- Acorrentada-Novela
15:00-O Pica-Pau
15:10 - Tom & Jerry
15:20 - Bozo

15:25 - Popeye
15:35 - Clube do Mickey
15:40 - Pemalonga
15:55 - Mr. Magoo
16:00 - A Pantera Cor-de-Rosa
16:15-O Pica-Pau
16:25 - Mr. Magoo
16.40 - Tom & Jerry
1650 - Popeye
17:00-Clube do Mickev
17:10 - Pemalonga
17:20 - Bozo
17:25 - A Pantera Cor-de-Rosa
17:35 - Sessão Sorteio da Tarde - Boomer -

Tom & Jerry - A Pantera Cor-
de-Rosa

18:15 - Chispita - Novela
19:00 - Vida Roubada - Novela
19:45 - Chispita-Novela
20:20 - Filme
20:30 - Vida Roubada -Novela
21:20- Filme
23:30 - Noticentro
00:00 - Sessão da Meia-Noite

M/ V \ :SDO A
TV Globo

14:45 - ROMANCE INACABADO (Su-
san Slept Here) - EUA. 1954. direção de
Frank Tashlin. Com Dlck Powell, Debble
Reynolds. Anne Francis, Glenda Farrell,
Alvy Moore, Horace McMahon.

Sabendo que um roteirista de Hollywood
deseja escrever um texto sério sobre a
delinqüência juvenil, um guarda deixa em
sua casa, na véspera de Natal, uma jovem
(Reynolds) que acabara de deter.

22:15 - A MARCA DA BRUTALIDADE
(Prime Cut) - EUA 1972, direção de Ml-
chael Ritchie. Com Lee Marvin, Gene Hac-
kman, Angel Tompklns, Greaory Waltcott,
Slssy Spacek, Janit Baktwin, Howard Platt

Uma quadrilha de Chicago envia seu
melhor homem. Nick Devlin (Marvin), pa-
ra investigar a situação dos negócios em
Kansas. Acompanhado por quatro ho-
mens, Nick entra em contato com o agente
local da organização, que atende pelo
pseudônimo de Mary Ann (Hackman).

«M7 - DISQUE "M" PARA MATAR
(Dia! M for Murder) - EUA. 1953, direção
de Alfred Hitchcock. Com Grace KeUy,
Ray Mllland. Robert Cummmgs, John Wil-
liams, Anthony Dawion e I.eo Britt

i Tony, ex-campeão de tênis, contrata um
assassino para matar sua esposa Margot.
Por acaso, esta é quem acaba matando o
agressor. Tony arranja então as coisas
para que Margot venha a ser acusada de

homicídio e condenada à morte.
2:50 - CASA DE B.AMBU (House of

Bamboo) - EUA, 1955, direção de Samuel
Fuller. Com Robert Ryan e Robert Stack.

No Japão do pós-guerra, um detetive
americano, trabalhando com a polícia mili-
tar de seu país e as forças de segurança'
japonesas, tenta localizar e prender um
grupo de ex-soldados que formaram uma
quadrilha que vem realizando grandes as-
saltos, sempre tramados por seu brilhante
e terrível líder.

TV Bandeirantes
23:30 - .AS TORTURAS DO DR DIABO-

LO (Torture Garden) - Inglaterra. 1967,
direção de Freddie Francis. Com Burgess
Meredith, Jack Palance. Beverly Adams.

Numa feira, o dr. Dtabolo oferece aos
passantes a visão do futuro de cada um.
Cinco clientes se apresentam.

TV Studios
21:20 - A VOLTA DA GANG DOS DO-

BERMANS - Dtreçâo de Byron Cbudnow.
Com Charles Knox Roblnson e Tün Coral-
d me.

Os mesmos cães que roubaram um ban-
co e fugiram com o dinheiro em "A Gang
dos Dobermans". foram capturados por 3
jovens que, além de ficarem com o resulta-
do do assalto, passam a treiná-los para
praticar um novo roubo.

A programação é de responsabilidade das emissoras de TV
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Rio de Janeiro, sexta-feira, 30 de março de 1984

ÊOLUMDOWALTINMO
Manchete quer Luisi

para ser Pedro I

tSZto™***"
Sdwin-°a

O nome mais cotado para viver o impe-
rador Pedro I na minissérie Marquesa de
Santos é o do ator Edwin Luisi, que
atualmente está em cartaz no Teatro
Clara Nunes com a peça Freud-No Dis-
tante País da Alma. Ele faria par com a já,
contratada Maité Proença, que será a
marquesa que quase ocupou o trono do
Brasil.

Cristina Pereira
grava outra Guerra

Cristina: na Guerra
pela segunda vez

Afastada do vídeo desde Guerra dos Sexos,
onde proporcionou os momentos mais
engraçados da trama do Sílvio de Abreu,
Cristina Pereira gravou, no começo desta
semana, sua participação no programa que
leva o nome da vitoriosa novela. A seu lado,
o marido Rafael Ponzi. No momento, ambos
estão em cartaz no Teatro do Planetário
com o espetáculo Foi Bom, Meu Bem?

Pantaleão já tem
sua nova parceira
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Hebert:cas°lrecomposto

Denise Del Vecchio será a substi-
tuta de Célia Helena no seriado Casal
80, da Bandeirantes. Ela começa a
gravar na próxima semana o persona-
gem Cida, mulher de Pantaleão (JohnHebert). Este seriado, em São Paulo,
está obtendo bons índices de audiên-
cia.

Bandeirantes
faz trocas

na direção
Com a saída de Hélio de
Souza da direção-geral
da produção da TV
Bandeirantes, David
Grimberg, também
assessor de José Abrão,
vice-presidente de
operações da rede,
responde provisoriamen-
te pelo cargo de direção
de produção.

Shopping
mostra

ervas na TV
Antes de tornar-se fixo
do Shopping Manchete
Show, o cacique Arinê
vai gravar um especial
onde mostrará a
importância das ervas na
saüde, principalmente,
de crianças. Este
programa terá cenas
externas no sítio do
cacique, onde são
preparados os remédios.

Jimmy Cliff
na Record e
no Cassino do
Chacrinha
Jimmy Clif, que está no
Rio desde o dia 10,
recolhido na casa de santo
do Pai Zezinho Ossãe,
esteve ontem na quadra
da Mangueira. O Canal
Zero mostrará sua
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pela TV Record. Já no
sábado, 14 de abril, ele
será a atração maior do
Cassino do Chacrinha,
onde receberá o Troféi

Gladys Éipriano
FOFOCA

O charmoso Calque Ferreira es-
tava andando tranqüilamente peloJardim Botânico, quando sentiu
estar sendo seguido por alguém
fazendo psiu. Quando elezinho
olhou pra trás era nada mais nada
menos que um devotfssimo afoito,
que não resistiu e ajoelhou os
pés do famoso globete. Quá, quá,
quá e quá. • Elza Ayer, Aimée ê
Lídia Mattos estavam serelepes
tomando um chá noturno no Pon-
to de Encontro. As três falavam
tanto que dava a impressão de ser
um grande chá de caridade com
um bando de dondocas desocupa-
das martelando a vida dos outros.
Eu hein! Vão falar deste jeito na
repimbaca da parafuseta. O reca-
tado Edgar Tinoco adorou o baba-
do. • Wilma banana Dias está
nervosa com um determinado mo-
cinho que vive a lhe passar tem'-
veis trotes, fazendo propostas im-
publicáveis. Eu hein! Essa gentenão tem mesmo o que fazer. • A
explosiva Jane Dl Castro vai mes-
mo excursionar pelo Norte e Nor-
deste com o espetáculo Loucura
Gay. A Veruska também vai e
levando seu ocó Vitor Hugo como
galã da trupe. Dizem as más l/n-
guas que o mocinho adora dançar
tangos freneticamente. Hum! Bo-
neca de sorte. • Leina teretetê
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Krespi anda sumida das badala-
ções. A menina anda em tempo de
reclusão que ninguém ainda des-
cobriu o por quê. Isto deve ser
babado forte misturado com tere-
tetê e barabadá. Será? Vá ver,
elazinha esta sofrendo de mal de
amor. • Cruzes! O Rômulo Aran-
tes que trate de defender-se, pois
tem uma boneca que não é de
palco, mas superbadalada por sua
participação em programas televi-
slvos, que anda falando pra todo

Chacrinha e as diretas
mundo que teve uma noite de
amor com elezinho depois da gra-vação do programa do Sérgio
Chapelin em São Paulo. Náo acre-
dito. Rominho náo gosta de entrar
pela porta dos fundos. Cala-te bo-
quinha maldita. • Chacrinha está
firme e forte na campanha das
diretas. O Velho Guerreiro já está
até com a camiseta pra incremen-
tar a babadaria. Lupicínio, traga
correndo meus sais da Tailândia.
Estou nervosíssima.

NUNCA 
vi nada pior no vídeo que a

atuação amadora de Cláudia Freire que,
na novelita Amor Com Amor Se Paga,

faz a insossa Irene, secretária de Bruno
(Carlos Eduardo Dolabella). Cruzes! A menina
é bonita, mas quando pinta é tal qual garota de
colégio representando em pecinha de final de
ano, com os cabelos armados como a teia de
uma aranha em desespero. Eu hein! Aposto que
o talento passou por elazinha gritando: "Me
tirem de perto desta destalentada, pelo amor de
Deus". Quá, quá, quá e quá.

Eo 
ocó mirim Fábio Mínimo, digo Mássi-

mo, ia tranqüilamente no metrô de São
Paulo para dublar seu novo filme, Ro-

meu e Julieta Eróticos, ao lado da Matilde
Mastrangi, quando foi assaltado por uma mu-
lher bem vestida que meteu a mão no seu bolso
e quase lhe arranca tudinho. Hum! Foi aí que o
Fabinho deu um golpe de capoeira na dita cuja
e um angu-de-caroço foi formado. Todos
acabaram na Polícia. Cruz-credo! Pé de pato
mangalo três vezes. Xô, xô, xô e xô. Toma um
banho de sal grosso, que pra você a maré não tá
pra peixe. Cruzes!

A 
empregada da Bertha Loran anda apavo-
radérnma, de tão que sua engraçada
patroa anda impregnada no persona-

gem que vive na novelita da Ivani Ribeiro.
Imaginem vocês, amadérrimos leitores, que a
Loran vive por dentro de casa andando tal qual
seu personagem Frosina e usando roupas de
criada. Eu, hein! Que a Bertha não incorpore a
personalidade sovina do Nono (Ary Fontoura).
Hum! Babados, babadinhos e babadões.

Ronaldo Boscoli
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Eles & eu
Vereza

Embora motivado pelo seu padrão de comporta-
mento artístico, geralmente carregado de alto poten-
ciai neurótico, Carlos Vereza é talvez o melhor ator
no gênero. E muito merecidamente conquistou o
prêmio Molière vivendo o repórter Felipe na peça de
Domingos Oliveira, No Brilho da Gota de Sangue.
Desde os tempos de operário, Vereza sonhava com a
arte que veio a exercer com dedicação - emagreceu
quase IO quilos para viver Graciliano Ramos em
Memórias do Cárcere (direção de Nelson Pereira dos
Santos) - quase sacerdotal. Atualmente é o mascate
Simas, forte personagem do seriado global O Padre
Cícero. Seus 25 anos de carreira são repartidos entre
o teatro e a televisão. Mais de 30 peças e um sem-
número de participações em novelas, especiais, seria-
dos. No cinema, quase 10 filmes. "O começo é
sempre difícil porque não temos opção. Meu currícu-
Io estava nos meus sonhos, um dia eu vou viver este
ou aquele papel. Jamais supunha ter cara de apre-
sentador de uma festa chique. Mas assim desejava a
TV Tupi da época e foi por essa porta que eu entrei
no esquema". Depois de flagrante evolução, Carlos
Vereza ainda não sabe conviver com o ofício que
escolheu. Outro dia, ele disse para uma colega que"há mil teorias sobre a arte de interpretar, mas, no
fundo, acho que não quero decifrar este mistério.
Para continuar existindo, acho que o mistério tem
que continuar indecifrável". Vereza, desde os pri-
mórdios, foi um ator de ousadas participações políti-
cas. Desde os tempos do CPC (Vianinha na cabeça).
Hoje em dia, Vereza acha que a liberdade para
exercitar sua carreira é fundamental. E essa liberda-
de fez com que muitos diretores o achassem um ator
de diálogo difícil. Diria eu melhor, um cara "ruim de
transa". Naturalmente, porque Vereza se respeita,
não atende ao primeiro aceno. Mas - o tempo
mostrou - tem razoável convivência com a máquina.
Aprendeu a andar no sentido em que ela gira. Para
não ser moído por ela e continuar íntegro e total.
Hoje em dia - pelo que conheço do homem -, ele
pilota sua neura numa boa. Numa boa é exagero,
diria melhor, num relativo equilíbrio cujo amor,
carente que é, passa a ser o eixo dessa roda. Carlos
Vereza é, sem dúvida, um vitorioso. Aclamado pelo
público e pela crítica. Ainda assim, mantém sua dose
de ansiedade a ponto de não perder a referência
entre seu norte e sua emoção. Isso ele faz passar na
máscara de sua face, dura e doce. São as idas e
vindas percorridas nesses brilhantes 25 anos de
carreira. Quem é você que sabe o que diz? Eu ousaria
dizer Carlos Vereza, atualmente morando em Jaca-
repaguá e pai da Larissa, uma garotinha maravilho-
sa.

RB ingente
Baden Powell está

no Brasil em local não
certo e não sabido.

Ele quer descansar. Ficará
por aqui durante dois meses.

Esta semana comemorou
aniversário do filho.

Quem sabe semana que
vem o homem pinte?

Danilo poderá responder...

Quem também chegou de
Roma - tipo surpresa - foi
Milton Nascimento. Bituca
pretende levar ao Palácio
das Artes (Minas) Tiraden-
tes, Nosso Herói. Se possí-
vel, no dia 17 de abril. Ape-
nas a parte cantada. • O
disco de Arrigo Barnabé
.deverá mudar o nome de
Tubarões Voadores. E terá
direito a história em qua-
drinhos, paixão do moço. •
João Boscq tá que tá. Che-
gou a vez de lotar o Clube
do Samba no dia 7. • O
compacto de Jair Rodri-
gues e filho Io e Te já está
em décimo lugar nas para-
das da Itália. O que garante
um retorno breve do cantor
e seu garotâo a plagas ro-
manas. • Susel Mendonça
(redatora da CBS) lança
seu livro dia 2 (Dia do
Leão), no Centro Empresa-
rial Rio. Susel sabe o "que
escreve. • Heleno de Oli-

veira assumiu e sumiu da
Som Livre. Férias pra que
te quero! • Alcione prorro-
ga temporada no Asa Bran-
ca. Ficará até 30 de maio.
Mais de 10 mil pessoas já
assistiram ao show da Mar-
rom. • Ney Matogrosso se-
rá "fantástico" brevemen-
te. Na pilotagem, Zé Mário.
• Por favor, em caixa alta:
ESTÁ LINDO O FILME
PARA VIVER UM GRAN-
DE AMOR. DJAVAN QUE,NA HISTÓRIA É O POE-
TA/MENDIGO, FOI BATI-
ZADO POR VINÍCIUS. E
DÁ UM VERDADEIRO
BANHO. AGUARDEM. •
Elba Ramalho ficará entre
o estúdio e os muitos shows
que cumpre pelo interior de
São Paulo, Florianópolis e
o escambau. Só estará libe-
rada no dia 16 de julho. Af,
parte para ser internado-
nal. É espantoso o preparo
físico dessa moça...

Bares & bastidores
A grande vantagem que as organizações Globo levam

sobre os demais concorrentes deveria impedi-la de fazer
críticas diretas às outras emissoras. Falo da seção - muito
bem produzida - Ligação Direta. Ainda assim, ela, para
assumir ares de independente, dá algumas "carimbadi-
iihas" na própria Globo. No caso da TV Manchete a coisa
fica pior. Uma moça simpática - cujo nome quase me
fugiu porque ao passar o crédito ela passou junto. Era a
Lúcia Leme ao lado do experiente Edson Pinto, ousando
criticar programas de outras emissoras com relativa força
e razoável análise. Agora eu pergunto: vais criticar os
programas da casa? Respondo: duvido. Então coloquemos
a viola no saco. Um nítido Impedimento torna flagrante-
mente tendencioso qualquer tipo de crítica, assim, de
forma direta, além de criar áreas de atrito não multo
saudáveis para quem está crescendo de forma correta,
profissional e de excelente nível. Dá pra sacar?

mJamm


